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ค�าน�า

	 องค์การอนามัยโลก	(WHO)	ได้รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของโลกปี	2561	พบว่า	จ�านวนผู้เสียชีวิตจากการชนบนถนนทั่วโลก

เพิ่มขึ้นจาก	1.25	ล้านคน	เป็น	1.35	ล้านคน	ซึ่งเท่ากับวันละ	3,700	คน	มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตเหล่านี้เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์	จักรยานและคนเดินถนน 

อย่างไรกต็าม	จ�านวนผูเ้สยีชวีติอบุตัเิหตทุางถนนของประเทศไทยมแีนวโน้มลดลง	โดยในปี	พ.ศ.	2561	มผีูเ้สยีชวีติจ�านวน	22,491	คน	ซึง่ลดลงจากปี	พ.ศ.	2559 

จ�านวน	2,000	คน	

	 ประเทศไทยได้บูรณาการหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยทางถนน	โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน	

จัดท�าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2561	-	2564	เพื่อใช้เป็นกรอบในการด�าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ	ที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยทางถนน	

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของสหประชาชาติ	ซึ่งมีมติให้	ปี	2554	-	2563	เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน	(Decade	of	Action	for	Road	Safety	

2011	-	2020)	โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดจ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่งภายในปี	2563	และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล	เพื่อยกระดับ

คณุภาพบรกิารด้านสาธารณสขุ	และสขุภาพของประชาชน	ในด้านป้องกนัและแก้ไขการเกดิอบุตัเิหตจุราจรอนัน�าไปสูก่ารบาดเจ็บและเสยีชวีติ	โดยมกีารประสาน

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

	 ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนรายงานประชาชนฉบับนี้	จึงได้รวบรวมสถิติข้อมูล	ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	พ.ศ.	2561	

รวมถึงกิจกรรมต่างๆ	ของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่ได้ด�าเนินการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของคนไทย	ตลอดจนองค์ความรู้ที่จะมีส่วนในการสนับสนุน

งานด้านความปลอดภัยทางถนน	 โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการอ้างอิง	 การศึกษาและการปฏิบัติงานต่อไป	 ขอขอบคุณหน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่างๆ	

ที่ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มา	ณ	โอกาสนี้

(นายชยพล		ธิติศักดิ์)

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน

พฤษภาคม	2562
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ส่วนที่ 1
กลไกการด�าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยทางถนน



STOP
STOP



ความเป็นมาของศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน

กลไกการด�าเนินงานของศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน 
ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน พ.ศ. 2554

 สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มเพิ่มความ

รุนแรงก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ

ประชาชน และมีผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมท้ัง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมีนัยส�าคัญ 

	 การด�าเนินงานของศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน	(ศปถ.)	ได้มีระเบียบส�านัก
นายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการป้องกนัและลดอบัุตเิหตทุางถนน	พ.ศ.	2554	เป็นกลไกการขบัเคล่ือน
การด�าเนินงาน	โดยแบ่งโครงสร้างองค์กรที่รับผิดชอบมี	3	ระดับ	ดังนี้

 รัฐบาลไทย ได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 

26 มกราคม 2546 จัดต้ังศูนย์อ�านวยการความ

ปลอดภัยทางถนนเป็นองค์กรระดับชาติ เพื่อดูแล

งานด้านความปลอดภัยทางถนนโดยบูรณาการ

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรประชาชน

ทุกภาคส่วน เข้าร่วมมอืกนัในการสร้างความปลอดภยั

ทางถนนให้แก่ประชาชน ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้

มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีดูแลรับผิดชอบ และ

ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นฝ่าย

เลขานกุารศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนน

	 1)	 ระดับนโยบาย	 มีคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ	(นปถ.)
	 2)	 ระดับอ�านวยการ	 มีคณะกรรมการศูนย ์อ�านวยการ
ความปลอดภยัทางถนน	คณะกรรมการศูนย์อ�านวยการความปลอดภยั
ทางถนนจังหวัด	 และคณะกรรมการศูนย์อ�านวยการความปลอดภัย
ทางถนนกรุงเทพมหานคร	
	 3)	 ระดับปฏิบัติการ	 มีคณะกรรมการศูนย ์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนอ�าเภอและคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2561 3



คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
แห่งชาติ	(นปถ.)	(นายกรัฐมนตรี	หรือ	รองนายก	รัฐมนตรี
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน

ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน	(ศปถ.)
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 เป็นผู้อ�านวยการและ
ประธานคณะกรรมการ

ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน	จังหวัด	(ศปถ.จังหวัด)
(ผู้ว่าราชการจังหวัด	เป็นผู้อ�านวยการและประธานคณะกรรมการ)

ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน	จังหวัด	(ศปถ.กทม.)
(ผู้ว่าราชการ	กทม.	เป็นผู้อ�านวยการและประธานคณะกรรมการ)

ศูนย์ปฏิบัติการควมปลอดภัยทางถนนอ�าเภอ
(นายอ�าเภอ	เป็นผู้อ�านวยการและประธาน)

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อ�านวยการและประธาน)

1.1 ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน พ.ศ. 2554

ผู้รับผิดชอบ อ�ำนำจหน้ำที่

1) ก�ำนดนโยบำยในกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนของประเทศ

2) ให้ควำมเห็นชอบแผนแม่บทฯ,ยุทธศำสตร์, แผน

3) ออกประกำศ หรือค�ำสั่ง หรือก�ำหนดแนวทำง เพื่อปฏิบัติกำร

4) เสนอควำมเห็นและข้อเสนอแนะแก่ นรม./ครม.

1) จัดท�ำข้อเสนอ นโยบำย แผนแม่บท ยุทธศำสตร์ แผน ฯลฯ
2) บูรณำกำรแผนงำนและงบประมำณ
3) อ�ำนวยกำร ก�ำกับ ติดตำม เร่งรัด ประเมินผล ประสำนกำรด�ำเนินงำน
4) จัดท�ำฐำนข้อมูล สถิติอุบัติเหตุทำงถนน และกำรวิเครำะห์ประเมินสถำนกำรณ์
5) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยและพัฒนำงำน
6) ประชำสัมพันธ์ผลกำรด�ำเนินงำนและให้ควำมรู้
7) เสนอแนะแนวทำงกำรเสริมสร้ำงขวัญ/ก�ำลังใจหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท�ำงำน

1) จัดท�ำแผนปฏิบัติกำร แผนงำน โครงกำรฯในระดับจังหวัด/กทม.ฯลฯ
2) ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในพื้นที่
3) อ�ำนวยกำร ประสำนกำรปฏิบัติงำน เร่งรัด ติดตำม และประเมินผล
4) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
5) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทำงถนนจังหวัด
6) เผยแพร่ข้อมูลและประชำสัมพันธ์กำรด�ำเนินงำน
7) รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำร นปถ. และ ครม.
8) เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำร ศปถ. จังหวัด
9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท�ำงำน

1) จัดท�ำแผนปฏิบัติกำร แผนงำน โครงกำรฯในระดับอ�ำเภอ/ท้องถิ่นฯลฯ

2) ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในพื้นที่

3) อ�ำนวยกำร ประสำนกำรปฏิบัติงำน เร่งรัด ติดตำม และประเมินผล

4) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

5) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทำงถนนของอ�ำเภอ/ท้องถิ่น

6) เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและประชำสัมพันธ์กำรด�ำเนินงำน

7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท�ำงำน

ระดับ

นโยบำย

ระดับ

อ�ำนวยกำร

ระดับ

ปฏิบัติกำร

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
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1.2 อนุกรรมกำรศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน

(1)	 ก�าหนดแนวทางการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ

ความปลอดภัยทางถนน	 โดยจัดท�าแผนงานหลัก	 รวมถึงแผนปฏิบัติ

การเพื่อออกแบบโครงสร้างและกลไกในการน�าไปปฏิบัติ	ติดตามและ

ประเมินผลประสิทธิภาพตามมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน

(2)	 ประสานงานในระดับปฏิบัติการกับเครือข่าย	และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน	 เพื่อก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน

ตามแผนงานต่างๆ	ที่ด�าเนินการ

(3)	 วางเป้าหมาย	และก�าหนดแนวทางในการแสวงหางบประมาณเพ่ือ

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	ให้เกิดความคุ้มค่า	คุ้มทุน	และตอบสนองต่อ

ผลส�าเร็จตามเป้าหมาย

(4)	 ก�าหนดตัวช้ีวัดหน่วยงานทีร่บัผดิชอบตามแผนงานหลกั	เพือ่ประโยชน์

ในการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน

(5)	 แต่งต้ังคณะท�างานเพือ่ปฏบิตังิานตามทีค่ณะอนกุรรมการมอบหมาย

(6)	 ด�าเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(1)	 การจดัท�ากรอบแนวทางการยกระดบัความปลอดภยัให้เป็นส่วนหนึง่

ของระบบโครงข่ายถนน

(2)	 ก�าหนดแนวทางและจัดท�าข้อเสนอในการลดอุบัติเหตุเพ่ือการ

สัญจรที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน

(3)	 วางกรอบแนวทางในการดแูล	บ�ารงุรกัษา	และปรบัปรงุถนนในช่วง

ก่อนเทศกาลส�าคัญ

(4)	 จัดท�าแผนแผนการพัฒนาศักยภาพ	 และการถ่ายทอดความรู้

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัย

(5)	 แต่งตัง้คณะท�างานเพือ่ปฏบิตังิานตามทีค่ณะอนกุรรมการมอบหมาย

(6)	 ด�าเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

มีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้ มีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

1.2.2 คณะอนุกรรมกำรด้ำนถนนและกำรสัญจรอย่ำงปลอดภัย1.2.1 คณะอนุุุกรรมกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน
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1.2.4 คณะอนุกรรมกำรด้ำนผู้ใช้รถใช้ถนนอย่ำงปลอดภัย

(1)	 จัดท�าข้อเสนอให้มกีารน�าเทคโนโลยทีีท่�าให้ยานพาหนะปลอดภยั

ขึ้นด้วยมาตรฐานเชิงรับ	(Passive	Safety)	และมาตรการเชิงป้องกัน	

(Active	Safety)	ตามแนวทางมาตรฐานสากล

(2)	 ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้บริโภค	และสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริม

ให้มีการน�าเทคโนโลยใีหม่ๆ	ด้านความปลอดภยัของยานพาหนะมาใช้

(3)	 สนับสนุนแผนงานประเมินความปลอดภัยของรถรุ ่นใหม	่

เพ่ือประโยชน์ในการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับความปลอดภัย

ของยานพาหนะ

(4)	 ส่งเสริมให้มีมาตรฐานของยานพานะเกี่ยวกับความปลอดภัย

ที่ป้องกันคนเดินเท้า	และเพิ่มงานวิจัยด้านเทคโนโลยีที่ออกแบบ

เพื่อลดการบาดเจ็บและสูญเสีย

(5)	 ส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนที่รับผิดชอบด้านการจัดหา

ยานพาหนะมาใช้งานในองค์กร	 โดยเลือกยานพาหนะที่มีเทคโนโลยี

ด้านความปลอดภัยและระบบป้องกันผู้โดยสารที่ดี

(6)	 แต่งต้ังคณะท�างานเพือ่ปฏบิตังิานตามทีค่ณะอนกุรรมการมอบหมาย

(7)	 ด�าเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(1)	 การพัฒนาเพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนให้ตระหนัก

และมคีวามเข้าใจเกีย่วกบัปัจจยัเสีย่งด้านความปลอดภยั	ควบคู่ไปกับ

การบังคับใช้กฎหมาย

(2)	 พิจารณาทบทวนกฎหมาย	ระเบียบ	ทีเ่ก่ียวข้องให้มีความทนัสมัย	

และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

(3)	 ก�าหนดมาตรฐาน	 หลักเกณฑ์	 และก�าหนดแผนงานในการก�ากับ	

ควบคุมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยทั้งระบบ

(4)	 เชญิหน่วยงานหรือผูท้ีเ่กีย่วข้องมาชีแ้จง	รวมทัง้ขอให้จัดส่งเอกสาร

หรือข้อมูล

(5)	 แต่งตัง้คณะท�างานเพือ่ปฏบิตังิานตามทีค่ณะอนกุรรมการมอบหมาย

(6)	 ด�าเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

มีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้ มีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

1.2.3 คณะอนุกรรมกำรด้ำนยำนพำหนะปลอดภัย
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(1)	 พฒันาระบบดแูลก่อนถงึโรงพยาบาล	รวมไปถงึระบบการช่วยเหลอื

ผูป้ระสบอบุตัเิหตอุอกจากยานพาหนะให้เหมาะสม	วางระบบโทรศัพท์

เพ่ือรับการแจ้งเหตุที่ใช้หมายเลขเดียวได้ทั้งประเทศ	 รวมถึงการน�า

ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีที่มีอยู่ไปสู่การปฏิบัติจริง

(2)	 พฒันาระบบศนูย์วกิฤตบ�าบดัและอบุติัเหตุในโรงพยาบาล	การตดิตาม

ประเมินผลด้านคุณภาพของการให้บริการรักษาด้วยการวางกลไก

ประกันคุณภาพ	 และการขยายผลตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีไปสู่การ

ด�าเนินการในทุกระดับ

(3)	 วางระบบฟ้ืนฟสูภาพร่างกายและจติใจจากผูไ้ด้รบัผลจากการเกดิ

อุบัติเหตุทางถนน

(4)	 ส่งเสริมระบบประกนัภัยให้เป็นกลไกหลกัทีจ่ะรับผดิชอบต่อค่าใช้จ่าย

ของการใหบ้รกิาร	เพื่อการฟ้ืนฟูผู้ประสบอุบตัิเหตุ	ด้วยการก�าหนดให้

มีระบบประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	

และส่งเสริมแนวทางร่วมกันของการมีระบบประกันระหว่างประเทศ

(5)	 ส่งเสริมการจ้างงานในกลุ่มผู้พิการเนื่องจากอุบัติเหตุ

(6)	 ส่งเสรมิงานวจัิยและพฒันาเพือ่ปรบัปรงุการจัดการหลงัเกิดอบัุติเหตุ

(7)	 แต่งต้ังคณะท�างานเพือ่ปฏบิตังิานตามทีค่ณะอนกุรรมการมอบหมาย

(8)	 ด�าเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(1)	 จัดท�าแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลในระดับชาติ	 และระดับพื้นที่	

เพื่อติดตามสถานการณ์การเสียชีวิต	 บาดเจ็บ	 และการเกิดอุบัติเหตุ	

การสืบสวนอุบัติเหตุต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

(2)	 จัดท�าแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลในระดับชาติ	 และระดับพื้นท่ี	

เพื่อติดตามผลลัพธ์ระดับกลาง	(Intermediate	Outcome)	ในเรื่อง

ความเร็วเฉลี่ย	 อัตราการสวมหมวกนิรภัย	 การคาดเข็มขัดนิรภัย	

เป็นต้น

(3)	 บรูณาการการจัดเกบ็ข้อมลูในระดบัชาต	ิและระดับพืน้ที	่เพือ่ตดิตาม

ผลกระทบ	(Impact)	เชิงเศรษฐศาสตร์ของอุบัติเหตุ

(4)	 วางแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์เสี่ยง	

(Exposure)	ของการเกิดอุบัติเหตุ

(5)	 แต่งตัง้คณะท�างานเพือ่ปฏบัิตงิานตามทีค่ณะอนกุรรมการมอบหมาย

(6)	 ด�าเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

มีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้ มีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

1.2.5 คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรตอบสนองหลังกำรเกิดเหตุ 1.2.6 คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและกำรติดตำมประเมินผล
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(1)	 ศกึษา	รวบรวมข้อมูลทางวิชาการและการบรหิารจดัการของหน่วยงาน

หรอืองค์กรทีด่�าเนินงานด้านความปลอดภยัทางถนนท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ	เพื่อน�ามาวิเคราะห์ก�าหนดแนวทาง	เหตุผลความจ�าเป็น

ความส�าคัญในการจัดตั้งสถาบันวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน	

เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย

(2)	 ศึกษา	 รวบรวมข้อมูล	 แหล่งที่มาของงบประมาณทั้งในประเทศ

และต่างประเทศท่ีใช้ในการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน	

เพือ่น�ามาวเิคราะห์	ศกึษา	เปรยีบเทียบการน�างบประมาณมาใช้ในการ

บริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

อุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ

(3)	 ให้ความเห็น	ข้อเสนอแนะ	รปูแบบและแนวทางในการด�าเนนิการ

จัดตั้งสถาบันวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน

(4)	 รายงานผลการศึกษา	 ความเหมาะสม	 ในการด�าเนินการจัดต้ัง

สถาบันวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน	 เสนอต่อคณะกรรมการ

ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน	 ก่อนเสนอคณะกรรมการ

นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติพิจารณา	

เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

มีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

1.2.7 คณะอนุกรรมกำรศึกษำกำรจัดตั้งสถำบันวิชำกำรด้ำน

ควำมปลอดภัยทำงถนน แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 
พ.ศ. 2561 - 2564

2.

 อบุตัเิหตทุางถนนเป็นปัญหาส�าคญัของทกุประเทศสร้างความสญูเสยี

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน	 รวมถึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ	 องค์กร

สหประชาชาติได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกให้ความส�าคัญและยกระดับ

การแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	 ให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุทางถนนของทั้งโลกลงให้ได้ร้อยละ	50	ภายใน	พ.ศ.	2563

	 ประเทศไทยก�าหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ	

มติคณะรฐัมนตร	ีเม่ือวันที	่29	มถุินายน	2563	ก�าหนดให้	พ.ศ.	2554	–	2563 

เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

	 ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน	 โดยกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยัได้ด�าเนนิการตามปฏญิญามอสโก	ภายใต้กรอบทศวรรษ

แห่งความปลอดภยัทางถนนโลก	5	เสาหลกั	ซึง่ทีผ่่านมาได้ด�าเนนิการจัดท�า

แผนแม่บทความปลอดภยัทางถนน	จ�านวน	3	ฉบับ	และเพือ่ให้ประเทศไทย

มแีผนเชงิมหภาคใช้ในการบรหิารจัดการปัญหาอุบัตเิหตทุางถนนอย่างต่อเนือ่ง 

จงึได้จดัท�าแผนแม่บทความปลอดภยัทางถนน	พ.ศ.	2561	–	2564	เพือ่ใช้

เป็นกรอบแนวทางในการบูรณการภาคส่วนต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องร่วมป้องกัน

และลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	 โดยมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 12	

กุมภาพันธ์	2562	อนุมัติแผนแม่บทฯ

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 256188



แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 - 2564

มุ่งมั่นสู่มำตรฐำนกำรสัญจรที่ปลอดภัยด้วยกัน 

(Committing to Standard of Safe Journey Together)

1 2 3 4

เสริมสร้ำงสมรรถนะให้กับระบบบริหำรจัดกำร

ภำครัฐด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน เพื่อให้เกิด

กำรท�ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน

ระบบกำรจัดกำร ระบบงำน ระบบสนับสนุน 

ที่ เ อ้ือต ่อกำรด�ำเนินกำรแบบบูรณำกำร  

อย่ำงต่อเน่ือง และสำมำรถวัดผลสัมฤทธิ์  

เชิงประจักษ์

ระบบกำรท�ำงำนด้ำนควำมปลอดภยัทำงถนน 

มีกำรบูรณำกำรให้เกิดประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผลสำมำรถวัดผลสัมฤทธิ์ ท้ังใน  

ด้ำนกำรด�ำเนินกำรระหว่ำงหน่วยงำน ระบบ

ข้อมูล งบประมำณ สมรรถนะกำรท�ำงำน  

ของฝ่ำยปฏิบัติในภำพรวม

สร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยในทุกช่วงวัย 

ส ่ ง เสริมระบบที่ เอื้ อต ่อควำมปลอดภัย  

ลดปัจจัยเสี่ยงหลักด้วยแนวคิดเชิงบูรณำกำร 

วำงรำกฐำนสังคมแห่งกำรเรียนรู้

อตัรำกำรเสียชวีติอบุตัเิหตทุำงถนนจำกปัจจัย

เสี่ยงหลักลดลงร้อยละ 25 ใน 5 ปี

ต้นทุนจำกภำคขนส่งอันเน่ืองมำจำกอุบัติเหตุ

ทำงถนนลดลง

จ�ำนวนองค์กรที่เข้ำมำมีส่วนร่วม

ในกำรส่งเสริมควำมปลอดภัย  

ทำงถนนเพิ่มขึ้นทุกปี

ยกระดับมำตรฐำนสู ่สำกล สร้ำงควำมได้

เปรียบด้วยองค์ควำมรู ้ สนับสนุนกำรน�ำ

เทคโนโลยีมำใช้แก้ปัญหำ พฒันำควำมเป็นมอื

อำชีพ และวำงรำกฐำนสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน

ควำมปลอดภยัทำงถนนเป็นหน้ำที่

และควำมรับผิดชอบของทุกคน

กำรปฏิรูประบบกำรจัดกำร

ด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน

กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัย 

ทำงถนนอย่ำงยั่งยืน

ประเทศไทยขนส่งทำงถนนปลอดภัย 4.0 ประชำรัฐเพื่อถนนปลอดภัย

ส่งเสรมิให้เกดิรปูแบบกำรพฒันำ 

ที่ยั่งยืนด้วยกำรมีส่วนร่วมตำม

แนวทำงประชำรัฐ

ส่งเสริมให้เกดิกำรพฒันำคน พฒันำควำมรู้ พัฒนำมำตรฐำน และนวตักรรมด้ำนควำมปลอดภยั

ทำงถนน เพื่อลดกำรสูญเสียจำกอุบัติเหตุทำงถนนและลดภำระของรัฐจำกกำรสูญเสียโอกำส 

ทำงเศรษฐกิจของประเทศด้วยกำรลดจ�ำนวนผู้พิกำรและทุพลภำพจำกอุบัติเหตุทำงถนน
พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ยุทธศำสตร์

เป้ำหมำย

เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เชิงกลยุทธ์

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2561 9



แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564 รายยุทธศาสตร์

ยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด

1	การปฏิรูประบบการจัดการ

ด้านความปลอดภัยทางถนน

1.	ส่งเสรมิขดีความสามารถขององค์กร	

การบริหารความปลอดภัยทางถนน

2.	ประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล

อุบัติเหตุทางถนนที่ได้มาตรฐาน

6.	หน่วยงานด้านวิชาการด้านความ

ปลอดภัยทางถนนระดับประเทศ

3.	กฎหมายทนัสมยัและสามารถบงัคบั

ใช้ได้

4.	กลไกจัดสรรงบประมาณและ

ทรัพยากรเชิงบูรณาการ

5.	ขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการช่วงเทศกาลเชิงรุก

1.	การเพิ่มขีดวามสามารถองค์กร	

การบริหาร

2.	การปฏิรูประบบข้อมูลอุบัติเหตุ

ทางถนน

6.	ปฏิรูปการวิจัยและพัฒนา

3.	การปฏริปูกฎหมายและการบงัคบัใช้

4.	การปฏิรูปด้านงบประมาณ

5.	ปฏิรูปการท�างานช่วงเทศกาล	7	วัน

ตัวช้ีวัดที่	1.1	ลดอันดับประเทศที่มีผู ้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน	และผ่านเกณฑ์การประเมิน

ด้านความปลอดภัยทางถนนจัดท�าโดยองค์การอนามัยโลกท้ังสถิติภาพรวม	และรายปัจจัยเสี่ยง	

เมื่อสิ้นสุดแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	ฉบับที่	4

ตวัชีวั้ดที	่1.2	กลไกการบรหิารจดัการด้านความปลอดภยัทางถนนร่วมกนัระหว่างภาครฐัระดบัประเทศ

และท้องถิ่น

ตวัชีว้ดัที	่1.3	แผนบรูณาการการปฏบิตัริาชการด้านความปลอดภยัทางถนนระดบักระทรวง	ประกอบด้วย 

กระทรวงคมนาคม	กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงศึกษาธกิาร	ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิกรมประชาสมัพนัธ์ 

และกระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัดที่	 1.4	 สัดส่วนงบประมาณด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับอ�าเภอและท้องถิ่นได้รับการ

สนับสนุนตามแผนเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่	2.1	มีระบบข้อมูลอุบัติเหตุระดับชาติและข้อมูลอุบัติเหตุเชิงลึก	ภายใน	2	ปี

ตัวชี้วัดที่	2.2	ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นไปตามนิยามมาตรฐานสากลภายใน	3	ปี

ตัวช้ีวัดท่ี	6.1	เกิดหน่วยงานวิชาการในการขบัเคล่ือนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนระดบัประเทศ

ตัวชี้วัดที่	6.2	ความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยกับองค์กรทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

ตัวชีวั้ดที	่3.1	ระดับคะแนนของดัชนกีารประเมนิด้านกฎหมายด้านความปลอดภยัทางถนนและการบงัคบัใช้

จัดท�าโดยองค์การอนามัยโลกอยู่ในระดับดีมาก

ตัวช้ีวัดท่ี	 3.2	 สัดส่วนการประกาศกฎหมายและอนุบัญญัติเพื่อน�าไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่มี

ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่	3.3	สัดส่วนการบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนนเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่	4.1	เพิ่มสัดส่วนงบประมาณ	และทรัพยากรด้านความปลอดภัยทางถนนเพิ่มขึ้น

ตวัช้ีวดัที	่4.2	กลไกการจดัสรรงบประมาณและทรพัยากรด้านความปลอดภยัทาถนนใน	เชงิบรูณาการ

ที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่	4.3	สัดส่วนงบประมาณเชิงบูรณาการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน

เพิ่มขึ้นร้อยละ	50

ตวัช้ีวดัท่ี	5.1	ลดอตัราการเกดิอบุตัเิหตแุละจ�านวนผูเ้สยีชวีติลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	เมือ่เปรียบเทยีบ

กบัเทศกาลเดยีวกนัในปีก่อนหน้า	และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ	30	เม่ือสิน้สดุ

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	ฉบับที่	4

ตัวชี้วัดที่	5.2	งบประมาณด้านความปลอดภัยทางถนนเพิ่มขึ้น

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 25611010



ยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด

2	การเสริมสร้างวัฒนธรรม

ความปลอดภัยทางถนน

อย่างยั่งยืน

1.	เสรมิสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั	

ทางถนนส�าหรบัประชาชนทุกกลุม่และ	

ทุกช่วงวัย

1.	สร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัย	

ทางถนนในกลุ่มเยาวชน

2.	 ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย	

ทางถนนในสังคม

4.	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ

ปัจจัยเสี่ยงหลัก

5.	ลดและป้องกนัความเสีย่งต่อการเกดิ

อุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มนักท่องเที่ยว

3.	ส่งเสริมให้เกิดผู้ขับขี่คุณภาพ2.	ปรบัปรงุระบบการจดัการปัจจยัเสีย่ง

หลกัทีน่�าไปสูก่ารเกิดอุบัตเิหตุทางถนน	

และน�าไปสู่การลดอัตราความสูญเสีย	

จากพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่เหมาะสม

3.	ปรับปรงุและส่งเสรมิระบบการจดัการ

อุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มนักท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดที่	1.1	อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเยาวชนลดลงอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	

5	ต่อปี

ตัวชี้วัดที่	1.2	จ�านวนชั่วโมงการเรียนรู้ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่	 1.3	หลักสูตรด้านความปลอดภัยทางถนนที่เหมาะสมส�าหรับแต่ละช่วงวัย	ถูกบรรจุเข้าใน

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

ตัวชี้วัดที่	1.4	กิจกรรมเรียนรู้เพิ่มเติมด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้าง

การรับรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนของเยาวชนเพิ่มขึ้น

ตวัชีว้ดัที	่1.6	พืน้ทีป่ลอดภยัทางถนนบรเิวณสถานศกึษาและชุมชนท่ีเอือ้ต่อการสร้างการรับรูก้ารใช้ถนน

และทางเดินเท้าเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่	1.7	การรับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของการใช้ถนนและทางเดินเท้าที่ปลอดภัยของเยาวชน

ตวัชีว้ดัที	่2.1	ระดบัคะแนนของดัชนกีารรบัรูว้ฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนเพิม่ข้ึน	อย่างต่อเนือ่ง

ตัวชี้วัดที่	2.2	สัดส่วนการแสดงความคิดเห็นใน	social	media	ในเชิงบวกต่อนโยบาย	และการบังคับใช้

กฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนนอยู่ในระดับดี

ตวัชีว้ดัที	่2.3	สดัส่วนการให้ข้อมลูข่าวสารทีถ่กูต้องและมปีระสทิธภิาพผ่านช่องทางการส่ือสารหลากหลาย

รูปแบบตลอดทั้งปี	

ตัวชี้วัดที่	2.4	การรายงานข่าวด้านอุบัติเหตุทางถนนที่เน้นคุณภาพเชิงลึกเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่	4.1	จ�านวนคดีอุบัติเหตุทางถนนจากความเร็วลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ	25	เมื่อสิ้นสุดแผน

แม่บทความปลอดภัยทางถนน	ฉบับที่	4

ตัวชี้วัดที่	4.2	อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนลดลงอย่างต่อเนื่อง	ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	5	ต่อปี

ตัวชี้วัดที่	4.3	อัตราการเกิดอุบัติเหตุเมาแล้วขับลดลงอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ต่อปี

ตัวชี้วัดที่	 4.4	 อัตราการเกิดอุบัติเหตุในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ลดลงอย่างต่อเนื่อง	 ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ	5	ต่อปี

ตัวชี้วัดที่	5.1	จ�านวนอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวลดลงลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	ต่อปี

ตัวชี้วัดที่	5.2	สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษานักท่องเที่ยวจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง

ตัวชี้วัดที่	 3.1	 จ�านวนผู้ขับขี่ที่ผ่านการคัดกรองอย่างมีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ	 80	 เม่ือสิ้นสุด	 

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	ฉบับที่	4

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
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ยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด

3	ประเทศไทยขนส่งทางถนน

ปลอดภัย	4.0

4	ประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัย

1.	 ยกระดับขีดความสามารถในการ

จัดการการขนส่งทางถนนที่ปลอดภัย

และเป็นมาตรฐานสากล

2.	 ส่งเสริมมูลค่าการบริการการขนส่ง

ทางถนนไปสู่บริการที่มีคุณภาพสูง

สร้างการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ	

ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	และ

ภาคประชาชนในการป้องกัน	และ

ลดอบุตัเิหตทุางถนนอย่างเป็นรปูธรรม

1.	 เพิ่มมูลค่าการให้บริการภาคขนส่ง

อย่างเป็นมืออาชีพ

2.	 ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย	

ของยานพาหนะ

3.	ยกระดับถนนที่ปลอดภัย	

ตามมาตรฐานสากล

4.	ยกระดับการจัดการการให้บริการ	

การขนส่งทางบกที่ปลอดภัย	

ด้วยนวัตกรรม

ส่งเสริมความมีส่วนร่วมเพื่อลด

อุบัติเหตุทางถนนจากทุกภาคส่วน

5.	พัฒนาบุคลากร

6.	ส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่	1.1	อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในภาคขนส่งลดลงอย่างน้อยร้อยละ	10	ต่อปี

ตัวชี้วัดที่	1.2	กลไกการก�ากับและควบคุมการให้บริการภาคการขนส่งทางถนนที่ปลอดภัย

ตัวชี้วัดที่	1.3	คุณภาพความปลอดภัยในการให้บริการภาคการขนส่งทางถนนอยู่ในระดับสูง

ตัวชี้วัดที่	2.1	อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในภาคขนส่งที่มีสาเหตุจากยานพาหนะลดลงอย่างน้อย

ร้อยละ	10	ต่อปี

ตัวชี้วัดที่	2.2	คุณภาพความปลอดภัยยานพาหนะในการให้บริการภาคการขนส่งทางถนนอยู่ในระดับสูง

ตวัชีว้ดัที	่2.3	สดัส่วนการประกาศกฎหมายและอนบุญัญัตเิก่ียวกบัการให้บริการภาคการขนส่งทางถนน

ตัวชี้วัดที่	2.4	สัดส่วนคดีความบกพร่องจากอุปกรณ์ส่วนควบเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ต่อปี

ตัวชี้วัดที่	3.1	กลไกการจัดการถนนและโครงข่ายถนนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ตัวชี้วัดที่	3.2	สัดส่วนถนนและโครงข่ายถนนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้เอื้อต่อ	ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่	 4.1	 กลไกการจัดการการให้บริการภาคการขนส่งทางถนนที่ปลอดภัยและการบังคับใช้

กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ

ตวัชีว้ดัท่ี	4.2	สัดส่วนงบประมาณทีน่�ามาในการสนบัสนนุด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรม	เพือ่การบงัคบั

ใช้กฎหมายเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่	1.1	อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มวันแรงงานลดลงอย่างน้อยร้อยละ	2	ต่อปี

ตัวชี้วัดที่	1.2	อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนลดลงอย่างน้อยร้อยละ	5	ต่อปี

ตัวชี้วัดที่	1.3	อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาลดลงอย่างน้อยร้อยละ	5	ต่อปี

ตัวชี้วัดที่	1.4	อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนหน่วยงานภาครัฐลดลงอย่างน้อยร้อยละ	5	ต่อปี

ตัวชี้วัดที่	1.5	กลไกการมีส่วนร่วมเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนจากทุกภาคส่วน

ตัวชี้วัดที่	5.1	บุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนนได้รับการพัฒนาร้อยละ	100	ใน	5	ปี

ตวัชีว้ดัที	่5.2	กลไกการตรวจสอบการให้บริการขนส่งทางถนนและโครงข่ายถนนปลอดภยั	ทีเ่ป็นอิสระ

ตัวชี้วัดที่	6.1	สัดส่วนของผู้ใช้ระบบการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดท่ี	 6.2	 โครงสร้างถนนท่ีได้รับการปรับปรุงหรือจัดสรรให้เอื้อต่อการเดินทางด้วยรถจักรยาน	

หรือ	การเดินเท้าเพิ่มขึ้น

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
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แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 

ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย

วิสัยทัศน์

“สร้างวิสัยทัศน์ มุ่งสู่ศูนย์” “Visioning toward Zero”

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการสัญจรที่ปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีส�าหรับคนทุกกลุ่ม

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 เพือ่เสรมิสร้างมติคิวามปลอดภยัให้เป็นส่วนหนึง่ของระบบโครงข่ายถนนและยกระดบัคุณภาพในการ

ป้องกนัหรือคุม้ครองการบาดเจ็บและสูญเสียส�าหรบัผูใ้ช้รถใช้ถนนทกุประเภท	โดยเฉพาะกลุ่มทีม่คีวามอ่อนไหว	

(Vulnerable)	ต่อการสูญเสียสูง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ด้านความปลอดภัยทางถนน

	 มเีป้าหมายเพ่ือให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด้านความปลอดภยัทางถนน	สามารถด�าเนนิการ

ได้ในเชงิบทบาทภารกจิ	เป็นองค์กรทีม่สีมรรถนะสงูมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	มกีารกระจาย

บทบาทภารกจิไปสูท้่องถิน่อย่างเหมาะสม	มกีารบรูณาการการท�างานร่วมกับภาคใีนทกุภาคส่วน

มีธรรมาภิบาล	 ระบบการติดตามประเมินผลที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์	 และตั้งอยู่บนพื้นฐาน

ความรู้

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการขนส่งที่ปลอดภัยเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 เพื่อยกระดับการขนส่งสินค้า	 และการขนส่งคน	 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคภายในประเทศ	และนักท่องเที่ยว

จากต่างประเทศ	 ในการที่จะได้รับบริการที่ปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล	การเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันในภาค

การขนส่งทางถนน	จ�าเป็นจะต้องมกีารพฒันาปัจจัยเชงิยทุธศาสตร์ทุกด้าน	อนัได้แก่	โครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส์ทางถนน 

การพัฒนาและน�านวัตกรรม	 เทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดต้นทุนการให้บริการ	 การพัฒนาทุนมนุษย์	 และการบริหารจัดการภาครัฐ	

และภาคเอกชน	ในระบบสมัปทาน	ระบบเช่าบรกิาร	ระบบการว่าจ้างทีโ่ปร่งใส	มปีระสทิธภิาพ	และ	ค�านงึถงึความปลอดภยั	เพือ่รกัษา

ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในเวทีโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

 เพือ่สร้างวฒันธรรมความปลอดภยัให้เป็นรากฐานของสงัคมไทย	โดยเน้นการสร้างให้เกิดระเบียบวนิยั	เคารพกฎหมาย	

มีทัศนคติที่ดีในการขับขี่อย่างปลอดภัย	 มีเจตนคติที่ดีต่อความรับผิดชอบร่วมกันในการใช้รถใช้ถนนบนทางสาธารณะ	

มทัีกษะการใช้รถใช้ถนนทีเ่หมาะสม	มรีะบบคดักรองและคัดออกผูเ้ข้ามาใช้รถใช้ถนนทีม่คีณุภาพ	พฒันานโยบายด้านความ

ปลอดภยัทางถนนให้เป็นวาระหลักของภาครฐัทีต้่องด�าเนนิการอย่างจรงิจงัและต่อเนือ่ง	ด้วยกระบวนการสร้างการมส่ีวนร่วม

ตามแนวทางประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนไปสู่สังคมที่มีวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพการให้บริการที่เสมอภาค ทั่วถึง และเท่าเทียมส�าหรับผู้ประสบเหตุ 
	 เพื่อสร้างความพร้อมต่อการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉินหลังเกิดอุบัติเหตุ	 และพัฒนาความสามารถของระบบ
สุขภาพและระบบอื่นๆ	ในการดูแลรักษาภาวการณ์บาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เหมาะสม	รวมถึงการดูแลในระยะยาวเพื่อฟื้นฟู
ผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างทั่วถึง	 การสร้างความเข้าถึงในกระบวนการยุติธรรมที่เสมอภาค	 และการได้รับความช่วยเหลือ
ในกระบวนการยตุธิรรมอนัควร	โดยไม่ขึน้กบัสถานะทางเศรษฐกจิ	สังคมของผูร้้องขอ	การส่งเสริมส�านกึรับผิดชอบร่วมกัน
ของผู้ขับขี่ทุกคนด้วยความเสมอภาคในการจัดท�าประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	 พัฒนาระบบประกันภัย	
เพื่อเป็นเครื่องมือในการชดเชย	เยียวยา	อย่างพอเพียงตามสถานะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
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พัฒนำอย่ำงมั่นคง
เสริมสร้ำงวินัย
ใส่ใจคนทุกกลุ่ม

ถนนปลอดภัย 
ไร้ควำมสูญเสีย

ยำนพำหนะปลอดภัย
รองรับกำรใช้อย่ำงเหมำะสม

สัญจรปลอดภัย 
เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนเป้ำหมำย

ค่ำเป้ำหมำย

ช่วงเวลำ

ตัวบ่งชี้

ควำมส�ำเร็จ

J	 นโยบายความปลอดภยัทางถนน 
	 เป็นวาระส�าคัญของชาติ
J	 เกิดการบริหารจัดการในด้าน 
	 บุคลากร	 งบประมาณ	 อุปกรณ์ 
	 การท�างาน	ระบบบริหารจัดการ 
	 ที่มุ ่งเน้นการกระจาย	 บทบาท	 
	 หน้าท่ี	 ความรับผิดชอบไปสู ่ 
	 หน ่วยปฏิบัติที่ ชัด เจน	 และ 
	 สามารถด�าเนนิการได้จรงิอย่างมี 
	 ประสทิธภิาพต่อเนือ่ง	และยัง่ยนื
J	 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ 
	 ผู้ใช้รถใช้ถนนที่เหมาะสม

J	 พฤติกรรมเสี่ยงบนท้องถนน 
	 ลดลง
J	 ความสูญเสียจากความบกพร่อง 
	 ของถนนเข้าใกล้ศูนย์
J	 เกิดมาตรการใหม ่ๆ	 ในการ 
	 จัดการด้านอุปสงค์การเดินทาง 
	 เพิ่มขึ้น

ยานพาหนะในประเทศไทยเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล	100%	ในปีที	่15

สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น

12	ต่อประชากรแสนคน

ระยะ	5	ปี	

(ช่วง	พ.ศ.	2560	-	2564)

12	ต่อประชากรแสนคน

ระยะ	10	ปี	

(ช่วง	พ.ศ.	2560	-	2569)

8	ต่อประชากรแสนคน

ระยะ	15	ปี	

(ช่วง	พ.ศ.	2560	-	2574)

5	ต่อประชากรแสนคน

ระยะ	20	ปี	

(ช่วง	พ.ศ.	2560	-	2579)

แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ในระยะเวลา 20 ปี และเป้าหมายความส�าเร็จ

	 การพัฒนายุทธศาสตร์	 20	ปีด้านความปลอดภัยทางถนนสามารถแยกพัฒนาการของการท�าแผนออกเป็น	 4	 ช่วงเวลา	ซึ่งแต่ละช่วงเวลาจะมีเป้าหมาย 

ความส�าเร็จที่แตกต่างกัน	กล่าวคือ	การพัฒนายุทธศาสตร์ในช่วง	5	ปี	10	ปี	15	ปี	และ	20	ปี	

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
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STOP
STOP



ส่วนที่ 2
ผลการด�าเนินงาน



STOP
STOP



	 คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ	 ในคราวประชุม	

ครั้งที่	1/2561	เมื่อวันที่	23	มีนาคม	2561	

ณ	ห้องประชุม	1	อาคาร	3	ชัน้	5	กรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย	 โดยมี	 รองนายก

รฐัมนตร	ีและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม	

พลเอก	ประวิตร	วงษ์สุวรรณ	ประธานกรรมการ

นโยบายการป้องกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนนแห่งชาติ

เป็นประธานการประชุม	ได้มีมติ	ดังนี้

	 (1)	 รับทราบสรุปผลการด�าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลปีใหม่	2561

	 (2)	 เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบั ติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์	พ.ศ.	2561

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
แห่งชาติ ประจ�าปี 25611

	 (3)	 เห็นชอบแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2560	–	2563

	 (4)	 เหน็ชอบการบรูณาการข้อมลูเพือ่ใช้ในการป้องกันและลดอบุตัเิหตุ

ทางถนน	(ข้อมูล	3	ฐาน)

	 (5)	 เห็นชอบการเพ่ิมโทษผู ้ไม่มีใบอนุญาตขับขี่เพื่อป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน	ตามข้อเสนอของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	(แก้ไข	

พระราชบัญญัติรถยนต์	พ.ศ.	2522	(มาตรา	64	และมาตรา	65))	

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2561 19



	 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	ในฐานะส�านกังานเลขานกุารคณะกรรมการศูนย์อ�านวยการความปลอดภยั

ทางถนน	ได้ด�าเนนิการจดัการประชุมคณะกรรมการศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนน	เพือ่บรูณาการการด�าเนนิงาน

จากทุกภาคส่วนในการก�าหนดมาตรการแนวทางการขับเคล่ือนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน	ซึ่งในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	คณะกรรมการ

ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนได้ด�าเนินการประชุม	จ�านวน	3	ครั้ง	ดังนี้

22 การด�าเนินงานของศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน ประจ�าปี 2561

พลเอก	อนุพงศ์	เผ่าจินดา	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประธานและผู้อ�านวยการศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน

	 (1)	รบัทราบค�าสัง่จดัตัง้ศนูย์อ�านวยการป้องกันและลดอุบติัเหตุทางถนน

ตลอดทั้งปี	 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

เฉพาะกิจศูนย์อ�านวยการป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี

	 (2)	 รับทราบการจัดงานสัมมนา

ระดับชาติ	 เรื่อง	 ความปลอดภัยทางถนน 

คร้ังที่ 	13	“ลงทุนเพื่อความปลอดภัย

ทางถนนที่ยั่งยืน”	 (13th	 Thailand	Road	Safety	Seminar	 :	 Invest	 for	

Sustainable	Road	Safety)

	 (3)	 รบัทราบการรายงานข้อมลูอุบตัเิหตชุ่วงเทศกาลสงกรานต์	พ.ศ.	2560 

กรณีเปลีย่นแปลงข้อมลูผูบ้าดเจบ็ซึง่ภายหลงัเสยีชวิีตภายใน	30	วนั	นบัต้ังแต่

วันเกิดเหตุ

	 (4)	 เห็นชอบในหลักการของแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	

พ.ศ.	2560	-	2563

	 (5)	 เห็นชอบการติดตามผลการด�าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตร	ี

เมื่อวันที่	4	ตุลาคม	2559	

	 (6)	 เหน็ชอบแผนบรูณาการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาล

ปีใหม่	2561	และแนวทางการด�าเนินการ

2.1   กำรประชุมคณะกรรมกำรศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน ครั้งที่  3/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2560 ได้มีมติ ดังนี้

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
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	 (7)	 เหน็ชอบการบรูณาการข้อมลูเพือ่ใช้ในการป้องกันและลดอบุตัเิหตุ

ทางถนน	(ข้อมูล	3	ฐาน)

	 (8)	 รบัทราบการประชาสมัพนัธ์

การจัดงานประชุมระดับรัฐมนตร ี

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเกี่ยวกับเรื่อง

ความปลอดภัยทางถนน	 ในระหว่าง

วนัท่ี	29	พฤศจิกายน	–	1	ธนัวาคม	2560 

ที่จังหวัดภูเก็ต

2.2  กำรประชมุคณะกรรมกำรศนูย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน 

  ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2560 ได้มีมติ ดังนี้

	 (1)	 รับทราบการรายงานการจัดงานสัมมนาระดับชาติ	 เรื่อง	

ความปลอดภัยทางถนน	ครัง้ที	่13	“ลงทนุเพือ่ความปลอดภัยทางถนนทีย่ัง่ยนื” 

(13th	Thailand	Road	Safety	Seminar	“Invest	For	Sustainable	Road	

Safety”)	ระหว่างวันที่	6	-	7	ธันวาคม	2560	ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุม

ไบเทค	บางนา	กรุงเทพมหานคร

	 (2)	 เห็นชอบ	การติดตามและพิจารณาการเตรียมความพร้อม

การด�าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	2561	

	 (3)	 เหน็ชอบให้มกีารจดัหาเครือ่งตรวจวัดความเรว็	เพือ่ใช้ในการป้องกนั

และลดอุบัติเหตุทางถนน

2.3  กำรประชุมคณะกรรมกำรศนูย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน 

  ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2561ได้มีมติ ดังนี้

	 (1)	 รับทราบสรุปผลการด�าเนินการป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	2561

	 (2)	 เห็นชอบแผนบรูณาการการป้องกันและ

ลดอุบัติ เหตุทางถนนช ่วงเทศกาลสงกรานต ์	

พ.ศ.	2561

	 (3)	 เห็นชอบการบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้

ในการป้องกนัและลดอบัุตเิหตทุางถนน	(ข้อมลู	3	ฐาน)

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
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2.4  มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

	 (1)	 มติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันท่ี	 	 26	 ธันวาคม	2560	รับทราบแผน

บูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	2561

	 (2)	 มติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	3	มีนาคม	2561

	 	 -	 รบัทราบสรุปผลการด�าเนนิการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลปีใหม่	2561	และข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย

ทางถนน	

	 	 -	 ให้กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงคมนาคม	 ส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติ	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านความ

ปลอดภัยทางถนน	 และความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข	 ที่ให้มีกฎหมาย

คุม้ครองเจ้าหน้าทีข่องโรงพยาบาลให้สามารถเกบ็ตวัอย่างเลอืดผูข้บัขีท่กุราย

ทีเ่ข้ามาท�าการรกัษาในโรงพยาบาล	รวมท้ังก�าหนดระเบยีบ	ขัน้ตอนการปฏบิตัิ	

และผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดที่ชัดเจน	 ไปพิจารณาด�าเนินการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

	 	 -	 ในครั้งต่อ	 ๆ	 ไป	 ให้ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน

รายงานผลการด�าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นรายไตรมาส	

	 	 -	 ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย	 ส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ

พจิารณาความจ�าเป็นและเหมาะสมในการปรับปรงุแก้ไขกฎหมายและระเบยีบ

หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการก�าหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะ

ในสายทางต่าง	ๆ 	ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง	ทั้งนี้	

ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องด�าตดิตัง้ป้ายก�าหนดความเรว็

ของยานพาหนะในสายทางต่าง	ๆ	ดังกล่าวให้ชัดเจนและทั่วถึงด้วย

	 (3)	 มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	10	เมษายน	2561	รับทราบ	

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	

พ.ศ.	2561				

	 (4)	 มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	3	กรกฎาคม	2561	รับทราบ

สรปุผลการด�าเนนิการป้องกนัและลดอบัุติเหตทุางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	

พ.ศ.	 2561	 และข้อเสนอเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน	

โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงคมนาคม	กระทรวงสาธารณสุข	

ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรบัข้อเสนอเพือ่ขบัเคลือ่น

งานด้านความปลอดภัยทางถนน	ไปพิจารณาด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป

	 (5)	 มติที่รัฐมนตรี	เมื่อวันที่	11	กันยายน	2561	รับทราบรายงาน

ผลการด�าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นรายไตรมาส	 โดยให้

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม	กระทรวงคมนาคม	กระทรวงมหาดไทย	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พจิารณาน�าเทคโนโลยดิีจิทลัและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกับการพฒันา/ปรบัปรงุ

วัสดุอุปกรณ์ด้านจราจรต่าง	ๆ	มาใช้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาจราจรด้วย

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
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	 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนในคณะกรรมการศูนย์อ�านวยการ

ความปลอดภัยทางถนน	เพื่อด�าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	ณ	ห้องประชุม	1	อาคาร	3	ชั้น	5	กรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย	 โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย	 นายศุภชัย	 เอี่ยมสุวรรณ	 เป็นประธานการประชุม	 ซึ่งใน

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	คณะอนกุรรมการด้านการบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนนได้ด�าเนนิการประชุม	จ�านวน	

3	ครั้ง	ดังนี้

3 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน 
ประจ�าปี 2561

	 (1)	 รับทราบค�าสั่งจัดตั้งศูนย์อ�านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดท้ังปีและ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อ�านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี	

	 (2)	 รบัทราบการรายงานข้อมลูอบัุตเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	พ.ศ.	2560		กรณี

เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้บาดเจ็บซึ่งภายหลังเสียชีวิตภายใน	30	วัน	นับตั้งแต่วันเกิดเหตุ						

	 (3)	 เห็นชอบแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.	2560	–	2563

	 (4)	 เหน็ชอบแผนบูรณาการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	2561

3.1  กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงถนน ครั้งที่ 2/2560 

  เมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 2560 ได้มีมติ ดังนี้

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
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3.2  กำรประชมุคณะอนกุรรมกำรด้ำนกำรบรหิำรจดักำรควำมปลอดภยั 

  ทำงถนน ครัง้ที ่1/2561 เมือ่วนัท่ี 1 กมุภำพันธ์ 2561 ได้มมีติ ดังนี้

(1)	 รับทราบการสรุปผลการด�าเนินการป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	2561	

(2)	 	 รับทราบการประชุม	 South-East	 Asia	

Ministerial	Meeting	Accelerating	Actions	

for	Implementation	of	Decade	of	Action	

for	 Road	 Safety	 และการขับเคล่ือน	

PHUKET	COMMITMENT	

(3)	 	 เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและ

ลดอบุติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

พ.ศ.	2561

3.3  กำรประชมุคณะอนกุรรมกำรด้ำนกำรบรหิำรจดักำรควำมปลอดภยั 

  ทำงถนน ครัง้ที ่2/2561 เมือ่วนัท่ี 20 กนัยำยน 2561 ได้มมีต ิดงันี้

	 (1)	 รับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	3	กรกฎาคม	2561	สรุปผล

การด�าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	

พ.ศ.	2561	และข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน

	 (2)	 รับทราบการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

สงกรานต์	พ.ศ.	2561	กรณีผู้บาดเจ็บแล้วต่อมาเสียชีวิตในช่วงการรณรงค์

นับตั้งแต่เกิดเหตุถึง	30	วัน	

	 (3)	 รบัทราบการจดังานสมัมนาวชิาการระดบัชาต	ิเรือ่ง	ความปลอดภยั

ทางถนน	ครั้งที่	14

	 (4)	 เหน็ชอบแผนบรูณาการป้องกนัและลดอบัุตเิหตทุางถนนช่วงเทศกาล

ปีใหม่	พ.ศ.	2562

	 (5)	 เหน็ชอบให้มกีารด�าเนนิการมาตรการองค์กรในหน่วยงานภาครฐั

	 (6)	 เห็นชอบการขับเคล่ือนศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน

อ�าเภอด้วยต้นแบบ	(Model)	อ�าเภอปลอดภัย	

	 (7)	 เห็นชอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนน

	 (8)	 เหน็ชอบการประชมุเพือ่พจิารณาก�าหนดหลกัเกณฑ์รายละเอยีด

มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนและการขับเคลือ่นศูนย์อ�านวยการ

ความปลอดภัยทางถนนอ�าเภอด้วยรูปแบบอ�าเภอปลอดภัย

STOPSTOP
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4 การด�าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

1.  สถิติอุบัติเหตุทำงถนนช่วงกำรรณรงค์เทศกำลปีใหม่ 2561 (สะสม 7 วัน 

ระหว่ำงวันที่ 28 ธันวำคม 2560 - 3 มกรำคม 2561)	พบว่า	ในภาพรวม	

จ�านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ	ผู้บาดเจ็บ	และผู้เสียชีวิต	ลดลง	ดังนี้

ข้อมูล อุบัติเหตุ (ครั้ง) ผู้บำดเจ็บ (คน) ผู้เสียชีวิต (รำย)

ปีใหม่ 2561 3,841 4,005 423

ปีใหม่ 2560 3,899 4,068 478

รวม ลดลง 58 ครั้ง ลดลง 63 คน ลดลง 55 รำย

4.1  กำรด�ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำล 

  ปีใหม่ 2561

ส�ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน

กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

	 รฐับาลโดยศูนย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนนได้บรูณาการป้องกนั

และลดอบุตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	2561	เมือ่วนัที	่26	ธนัวาคม	2560	

โดยใช้ช่ือการรณรงค์ว่า	 “ขับรถมีน�้ำใจ รักษำวินัยจรำจร”	 ระหว่างวันที	่

28	ธันวาคม	2560	-	3	มกราคม	2561	มเีป้าหมายเพือ่ส่งเสรมิให้การใช้รถใช้ถนน

ให้มีความสะดวก	ปลอดภัย	และลดจ�านวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	จ�านวน

ผู้เสียชีวิต	และจ�านวนผู้บาดเจ็บ	(Admit)	ให้เหลือน้อยที่สุด	

	 รัฐบาลร่วมกับภาครัฐ	ภาคเอกชน	และเครือข่ายก�าหนดมาตรการ

ในการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	 และด�าเนินการอย่างเข้มข้น	

ต่อเนื่อง	ครอบคลุมทุกพื้นที่	อาทิ	การบังคับใช้กฎหมาย	การจัดตั้งด่านชุมชน	

การจัดกจิกรรมเพือ่รณรงค์สร้างจิตส�านึก	และเน้นย�า้ให้ผูข้บัข่ีปฏบิติัตามหลกั	

4	ห้าม	2	ต้อง	ได้แก่	(1)	ห้ามขับรถเร็ว	(2)	ห้ามดื่มแล้วขับ		(3)	ห้ามโทรแล้วขับ 

(4)	ง่วงห้ามขับ		และ	2	ต้อง	คือ	(1)	ต้องสวมหมวกนิรภัยและ	(2)	ต้องคาด

เข็มขัดนิรภัยโดยสรุปภาพรวมผลการด�าเนินการ	ดังนี้
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 1.2 จ�ำนวนผู ้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในการรณรงค์ช่วง

เทศกาลปีใหม่	 2561	 รวม	 423	 ราย	 เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่	 2560	

จ�านวน	478	ราย	ลดลงจ�านวน	55	ราย	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้	

	 	 -	 สาเหตุการเสียชีวิต	 3	 อันดับแรก	 ได้แก่	 ขับรถเร็วเกินกว่า

กฎหมายก�าหนดจ�านวน	180	ราย	รองลงมา	ดื่มแล้วขับ	จ�านวน	122	ราย	

และตัดหน้ากระชั้นชิด	จ�านวน	88	ราย	

	 	 -	 ประเภทรถที่ท� า ให ้ เสีย ชีวิตสู ง สุดอันดับแรก	 ได ้แก 	่

รถจักรยานยนต์	จ�านวน	303	ราย	(ไม่สวมหมวกนิรภัย	จ�านวน	163	ราย)	

รองลงมา	คือ	รถปิคอัพ	จ�านวน	53	ราย	(ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย	จ�านวน	9	ราย	

และนั่งท้ายกระบะ	3	ราย)	และรถเก๋ง	จ�านวน	34	คัน	(ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย	

จ�านวน	14	ราย)	

	 	 -	 ช่วงอายุผู้เสียชีวิตสูงสุด	3	อันดับแรก	คือ	ช่วงอายุ	50	ปีขึ้นไป 

จ�านวน	112	ราย	รองลงมา	ช่วงอายุระหว่าง	30	-	39	ปี	จ�านวน	74	ราย	และ

ช่วงอายุระหว่าง	20	-	24	ปี	จ�านวน	59	ราย	

	 	 -	 จ�านวนผู้เสียชีวิตกรณีชาวต่างชาติ	 ช่วงเทศกาลปีใหม่	 2561	

จ�านวน	14	ราย	โดยเป็นชาวพม่า	จ�านวน	8	ราย	กัมพูชาและสิงคโปร์	จ�านวน	

2	ราย	และมาเลเซีย	จ�านวน	1	ราย	และอเมริกัน	จ�านวน	1	ราย

 1.1 จ�ำนวนอบุตัเิหตทุำงถนนในการรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่	2561	

เกิดขึ้น	3,841	ครั้ง	เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่	2560	จ�านวน	3,899	ครั้ง	

ลดลงจ�านวน	58	ครั้ง	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

	 	 -	 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด	3	อันดับแรก	ได้แก่	ดื่มแล้วขับ	

จ�านวน	1,677	ครัง้	รองลงมา	ขับรถเรว็เกินกว่ากฎหมายก�าหนด	จ�านวน	969	คร้ัง 

และตัดหน้ากระชั้นชิด	จ�านวน	605	ครั้ง

	 	 -	 ประเภทรถทีเ่กดิเหตสุงูสดุ	3	อนัดบัแรก	ได้แก่	รถจกัรยานยนต์	

(ส่วนบุคคล)	จ�านวน	3,125	คัน	รองลงมา	คือ	รถปิคอัพ	จ�านวน	271	คัน	และ	

รถจักรยานยนต์	(รถโดยสารสาธารณะ)	จ�านวน	234	คัน
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2.  กำรบังคับใช้กฎหมำย	มีการด�าเนินการ	ดังนี้

	 2.1	 ด�าเนินการตาม	พ.ร.บ.	จราจรทางบก	พ.ศ.	2522	

	 	 (1)	 มกีารเรยีกตรวจยานพาหนะสะสมจ�านวน	5,091,542	คนัเพิม่ขึน้

เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่	2560	จ�านวน	672,112	คัน	

	 	 (2)	 มีการด�าเนนิคดตีาม	10	มาตรการเพ่ือลดพฤตกิรรมเสีย่งของ

ผู้ขับขี่	 จ�านวน	869,960	ราย	 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่	2560	

จ�านวน	156,094	ราย	โดยการด�าเนินคดี	5	ล�าดับแรก	ได้แก่	

1. ไม่สวม

หมวกนิรภัย

253,217	ราย

2. ไม่มี

ใบขับขี่

239,467	ราย

3. ไม่คำด

เข็มขัดนิรภัย

111,953	ราย

4. มอเตอร์ไซค์ 

ไม่ปลอดภัย

73,268	ราย

5. ควำมเร็ว

เกินก�ำหนด

55,908	ราย

เพิ่มขึ้น

59,635	ราย

เพิ่มขึ้น	

37,624	ราย

เพิ่มขึ้น

8,014	ราย

เพิ่มขึ้น

10,595	ราย

เพิ่มขึ้น

18,889	ราย

	 	 (3)	 การด�าเนินการตามค�าสั่ง	คสช.	ที่	46/2558	

ตรวจพบผู้กระท�ำผิด จ�ำนวน  300,360 รำย

มีกำรด�ำเนินคดี จ�ำนวน 246,191 รำย

ยึดรถจักรยำนยนต์ จ�ำนวน 4,590 คัน

ยึดรถยนต์ส่วนบุคลและรถโดยสำรสำธำรณะ จ�ำนวน 1,899 คัน

ยึดใบอนุญำตขับรถ จ�ำนวน  35,231 รำย

3.  กำรจัดต้ังด่ำนชุมชน	มีการจัดตั้งด่านชุมชน	จ�านวน	125,765	ด่าน	

มีเจ้าหน้าท่ีประจ�าด่าน	 จ�านวน	 874,561	 คน	 และมีผลการด�าเนินการตาม

มาตรการทางสังคม	ดังนี้

ว่ากล่าวตักเตือน 166,019 คน

ให้พัก/ไม่ให้ขับต่อไป 	1,764 คน

ยดึกญุแจรถชัว่คราว	(คนในพืน้ที)่ 	589 คัน

แจ้งผู้ปกครอง/ญาติมารับ 	1,760 คน

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
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4.  ข้อมูลกำรเดินทำงของกระทรวงคมนำคม

	 4.1	 การใช้บริการขนส่งสาธารณะทางถนน	ทางราง	ทางน�้า	และ

ทางอากาศ	ในช่วงเทศกาลปีใหม่	2561	จ�านวน	15,940,022	คน	เพ่ิมขึ้น

เมื่อเทียบกับปี	2560	ร้อยละ	15.27

	 4.2	 ปริมาณรถยนต์เดินทางระหว่างจังหวัดบนถนนทางหลวง	ในช่วง

เทศกาลปีใหม่	 2561	จ�านวน	8,458,921	คัน	 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี	 2560	

ร้อยละ	2

 

5.  ข้อสังเกต

	 หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ด�าเนินการตามมาตรการ

ท่ีก�าหนดไว้ของแต่ละหน่วยงาน	ภายใต้แผนบรูณาการป้องกนัและลดอบุติัเหตุ

ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	 2561	 อย่างจริงจัง	 ต่อเนื่อง	 ส่งผลให้จ�านวน

อุบัติเหตุ	 ผู้เสียชีวิต	 และการบาดเจ็บสาหัสลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาล

ปีใหม่	2560	โดยพบว่ามีปัจจัยหรือแนวทางด�าเนินการที่ชัดเจน	อาทิ

	 5.1	 การบงัคับใช้กฎหมายอย่างจรงิจงั	โดยเฉพาะอย่างยิง่การก�าหนด

ให้มีการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับข่ีทุกรายที่เกิดอุบัติเหตุทั้ง	 2	ฝ่าย	

ซึ่งกรณีที่มีการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจะส่งผลให้มีการงดจ่ายกรมธรรม์

ประกันภัย	 นอกจากนี้	 ยังมีการสนับสนุนเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายให้กับต�ารวจในทุกพื้นที่	

	 5.2	 การส่งเสรมิบทบาทให้ชมุชน	ท้องถิน่เข้ามามส่ีวนร่วมในการแก้ไข

ปัญหา	

	 5.3	 การบูรณาการความร่วมมือของภาคประชาสังคมในการสร้าง

การรบัรู	้และจติส�านกึในการใช้รถใช้ถนน	อาท	ิจดักจิกรรมรณรงค์	การผลติสือ่

ที่สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย	และหลากหลายช่องทาง	

	 5.4	 การขบัเคล่ือนการสร้างความปลอดภยัทางถนนอย่างเข้มข้นและ

ต่อเนื่อง	 มุ่งเน้นการยกระดับการบริหารจัดการ	 ควบคู่กับการลดปัจจัยเส่ียง

อุบั ติเหตุทางถนนท่ีครอบคลุมทุกมิติ	 เพื่อส ่งเสริมให ้เกิดวัฒนธรรม

ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน	 ภายใต้นโยบายประเทศไทยปลอดภัย	

(Safety	Thailand)	 โดยเพิ่มความเข้มข้นการด�าเนินงานใน	109	อ�าเภอที่มี

สถิติความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง

 

6.  ข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนงำนด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน

	 ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนได้ถอดบทเรียน	 วิเคราะห	์

สงัเคราะห์ข้อมลูผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมาและจดัท�าเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย

เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานในระยะต่อไป	ดังนี้

	 6.1	 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง	 โดยให้

ความส�าคัญกับการส่งเสริมวินัยจราจร	 การสร้างการรับรู้และความตระหนัก

ของประชาชนในประเด็น	 “ดื่มไม่ขับ	 ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�าหนด	
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	 6.6	 ให้กรมการขนส่งทางบกร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องตรวจสอบ	
และก�าหนดมาตรการเพ่ือก�ากับ	ควบคุม	ดูแลรถโดยสารประจ�าทาง	และ
รถโดยสารไม่ประจ�าทาง	โดยเฉพาะรถโดยสาร	2	ชัน้	ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และมีความปลอดภยั	พร้อมทัง้ส่งเสรมิและให้ความรูแ้ก่ประชาชนในการเช่ารถ
ทีถ่กูต้องและมมีาตรฐานความปลอดภยั	มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนใช้บรกิาร
เช่ารถทุกครั้ง
	 6.7	 ผลักดันให้มกีารตรวจวดัปรมิาณแอลกอฮอล์	กรณทีีเ่กิดอบัุตเิหตุ
ทางถนนและมผีูบ้าดเจบ็หรอืเสยีชวีติทกุราย	โดยต้องก�าหนดระเบยีบขัน้ตอน
ปฏิบัติและผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดที่ชัดเจน	รวมถึงสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ในการตรวจวัดให้เพียงพอ
	 6.8	 ให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ�าเภอ	 (ศปถ.อ�าเภอ)	
เป็นกลไกหลักในการด�าเนนิการด้านความปลอดภยัทางถนนในพืน้ที	่โดยเน้น
การจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนน	ด้านกายภาพถนน	และ
ให้ความส�าคัญกับการน�าแนวทางประชารฐัมาสร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชน
ในพื้นที่	
	 6.9	 ให้ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด	 ผลักดันให้มี
การจัดต้ังศนูย์ปฏบิติัการความปลอดภยัทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	
(ศปถ.อปท.)	ให้ครบทุกพื้นที่	เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม	ทั้งการจัดการระบบข้อมูล	การวางแผนแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง

จุดอันตราย	และติดตามประเมินผลในพื้นที่

และการใช้อุปกรณ์นิรภัยในระหว่างการเดินทาง”	 ควบคู่กับการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง	อย่างจริงจัง	และต่อเนื่อง	

	 6.2	 เพิ่มความเข้มข้นในการด�าเนินมาตรการทางชุมชนและสังคม

ตลอดทัง้ปี	โดยให้ความส�าคญัในการจดัตัง้ด่านชุมชน	การรณรงค์ประชาสมัพนัธ์

ให้ความรู้เชิงรุกในพื้นท่ี	รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของสถาบันครอบครัว

ในการเฝ้าระวังป้องปรามบุคคลในครอบครัวที่มีพฤติกรรมเสี่ยง	

	 6.3	 เพิม่ประสทิธิภาพการบงัคบัใช้กฎหมาย	โดยสนบัสนนุงบประมาณ	

บุคลากร	 เคร่ืองมือ	อุปกรณ์ต่างๆ	ให้เพียงพอ	รวมถึงส่งเสริมให้มีการ 

น�าเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ	มาใช้ประกอบการบังคับใช้กฎหมาย	

	 6.4	 การสนบัสนนุให้เดก็และเยาวชนมกีารเรยีนรูเ้รือ่งความปลอดภยั

ทางถนนอย่างเป็นระบบในทุกช่วงชั้น	 ส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัย

ของรถนกัเรยีนและการเดนิทางมาโรงเรยีนอย่างปลอดภยั	ควบคมุการเข้าถงึ

แอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชน	และก�าหนดมาตรการและแนวทางในการ

ขอใบอนุญาตขับรถของเด็กและเยาวชน

	 6.5	 ให้กระทรวงสาธารณสขุเป็นเจ้าภาพหลกัในการบรูณาการ	ข้อมลู	

3	 ฐาน	 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้กระบวนการจัดเก็บข้อมูลสถิติ

อบัุตเิหตทุางถนนมคีวามเป็นเอกภาพและจดัท�าเป็นข้อมลูแห่งชาตทิีส่ามารถ

น�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน
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4.2  กำรด�ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำล 

  สงกรำนต์ 2561

ส�ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน

กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

 รฐับาลได้ด�าเนินการรณรงค์ป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

สงกรานต์	พ.ศ.	2561	ระหว่างวันที่	11	เมษายน	2561	–	17	เมษายน	2561	

ภายใต้หัวข้อหลัก	“ขับรถมีน�้ำใจ รักษำวินัยจรำจร”	 โดยเน้นการเฝ้าระวัง

เป็นพิเศษ	ในอ�าเภอที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ	ทางถนนสูง	เพื่อสร้าง

วัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน	(Safety	Thailand)

	 อุบัติเหตุทางถนนในช่วงของการรณรงค์ที่ผ่านมา	 มีสาเหตุท่ีส�าคัญ

จากพฤตกิรรมเสีย่งของผูข้บัขีท่ีฝ่่าฝืน	ไม่ปฏบัิตติามกฎหมายในลกัษณะต่าง	ๆ  

เช่น	 ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�าหนด	 ดื่มแล้วขับ	 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย	

ตลอดจนการกระท�าผิดกฎหมายจราจรในรูปแบบต่าง	 ๆ	 โดยมีรายละเอียด	

ดังนี้

1.   สรปุข้อมลูกำรด�ำเนนิงำนป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุำงถนน (สะสม 7 วนั 

ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษำยน 2561) ดังนี้	

สถิติ 2561 เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 

(2558-2560)

จ�ำนวนครั้ง 3,724 3,503

ผู้เสียชีวิต 418 398

ผู้บำดเจ็บ (admit) 3,897 3,663

	 โดยมี	 จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต	จ�านวน	4	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดระนอง	

สมุทรสงคราม	หนองคาย	 และหนองบัวล�าภู	 คิดเป็นร้อยละ	 5.26	 ของ	 76	

จังหวัด

	 	 	 อ�าเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ	จ�านวน		141	อ�าเภอ	คิดเป็นร้อยละ	

16.06	ของ	878	อ�าเภอ	ทั่วประเทศ

	 	 	 อ�าเภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิต จ�านวน	 611	 อ�าเภอ	 คิดเป็นร้อยละ	

69.59	ของ	878	อ�าเภอทั่วประเทศ

	 	 	 ส�านกังานเขตทีไ่ม่เกดิอบุตัเิหต	ุจ�านวน		26	เขต	คิดเป็นร้อยละ	

52.00	ของ	50	เขตในกรุงเทพมหานคร

	 	 	 ส�านักงานเขตที่ไม่มีผู้เสียชีวิต	จ�านวน	43	เขต	คิดเป็นร้อยละ	

86.00	ของ	50	เขตในกรุงเทพมหานคร
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2.  อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมำจำกมูลเหตุสันนิษฐำนและพฤติกรรมเสี่ยง	ดังนี้

	 2.1	 จ�านวนครั้งที่เกิดเหตุ	3,724	ครั้ง	มีมูลเหตุสันนิษฐานสูงสุด	

3	 อันดับแรกจาก	 ดื่มแล้วขับ	 รองลงมา	 ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�าหนด	

และตดัหน้ากระชัน้ชิด	เปรยีบเทยีบกบัเทศกาลสงกรานต์	พ.ศ.	2560	รายละเอยีด

ดังแสดงในตาราง

สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ สงกรำนต์ 2561 สงกรำนต์ 2560

1.	ดื่มแล้วขับ 40.28 43.07

2.	ขับรถเร็วเกินก�าหนด 26.50 27.87

3.	ตัดหน้ากระชั้นชิด 17.05 14.83

	 2.2	 ประเภทรถทีเ่กดิอบุตัเิหตสุงูสดุ	3	อนัดบัแรก	ได้แก่	รถจกัรยานยนต์ 

(ส่วนบุคคล)	 รองลงมาคือ	 รถปิคอัพ	 และรถเก๋งเปรียบเทียบกับเทศกาล

สงกรานต์	พ.ศ.	2560	รายละเอียดดังแสดงในตาราง

ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ  สงกรำนต์ 2561  สงกรำนต์ 2560

1.	รถจักรยานยนต์ 79.85 79.48

2.	รถปิคอัพ 7.17 6.79

3.	รถเก๋ง 3.78 3.34

	 	 2.3		พฤติกรรมเสี่ยงที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุ	5	อันดับแรก	คือ	

1)	ไม่สวมหมวกนิรภัย	2)	ด่ืมแล้วขับ	3)	ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�าหนด	

4)	ตัดหน้ากระชั้นชิด	และ	5)	จักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย	

พฤติกรรมเสี่ยง  สงกรำนต์ 2561  สงกรำนต์ 2560

1.	ไม่สวมหมวกนิรภัย 51.77 48.71

2.	ดื่มแล้วขับ 26.05 28.38

3.	ขับรถเร็วเกินก�าหนด 15.53 16.59

4.	ตัดหน้ากระชั้นชิด 10.87 10.46

5.	มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 6.10 6.43

3.  กำรเสียชีวิต จ�ำนวน 418 รำย โดยมีรำยละเอียด	ดังนี้

	 3.1	 เสียชีวิต	ณ	ที่เกิดเหตุ	230	ราย	เสียชีวิตที่โรงพยาบาล	177	ราย	

และเสียชีวิตระหว่างน�าส่ง	โรงพยาบาล	11	ราย

	 3.2	 ผู้เสียชวีติเกดิจากสาเหตสุงูสดุ	3	อนัดบัแรก	คอื	ขบัรถเรว็เกนิกว่า

กฎหมายก�าหนด	จ�านวน	150	ราย	รองลงมา	ดื่มแล้วขับ	จ�านวน	107	ราย	

และตัดหน้ากระชั้นชิด	จ�านวน	78	ราย	

	 3.3	 ผู้เสียชีวิตมีพฤติกรรมเสี่ยงสูงสุด	 3	 อันดับแรก	 จากการขับข่ี

จักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย	จ�านวน	185	ราย	รองลงมา	ขับรถเร็ว

เกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด	จ�านวน	109	ราย	และตัดหน้ากระชั้นชิด	63	ราย

	 3.4	 ประเภทรถท่ีท�าให้เสียชวีติสูงสุด	3	อนัดบัแรก	ได้แก่	รถจกัรยานยนต์

มผีูเ้สยีชวีติ	จ�านวน	293	ราย	รองลงมา	คอื	รถปิคอพัมผู้ีเสียชวิีตจ�านวน	58	ราย 

และรถเก๋ง	มีผู้เสียชีวิตจ�านวน	33	ราย
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6.  ด�ำเนินกำรตำมค�ำสั่ง คสช. ที่ 46/2558 เรื่อง มำตรกำรแก้ไขปัญหำ

อันเกิดจำกกำรขับขี่ยำนพำหนะ	 เพื่อแก้ไขปัญหาการขับขี่รถยนต์โดยสาร

สาธารณะ	รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์โดยประมาทหรอืมปีรมิาณแอลกอฮอล์

ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด	โดยมีผลการด�าเนินการระหว่างวันที	่

11	-	17	เมษายน	2561	ดังนี้

 b	 ตรวจพบผู้กระท�าความผิด	 จ�านวน	490,512	ราย

 b	 มีการด�าเนินคดี		 	 จ�านวน	310,299	ราย

 b	 ยึดใบอนุญาตขับรถ	 	 จ�านวน	40,289	ราย

 b	 ยึดรถ	จ�านวน	16,288	คัน	 โดยแยกเป็นรถจักรยานยนต์	จ�านวน	

11,768	คัน	และรถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคคล	จ�านวน	4,520	คัน

7.  กำรจัดตั้งด่ำนชุมชน	มีการจัดตั้งด่านชุมชน	จ�านวน	21,293	ด่าน	มีเจ้าหน้าที่
ประจ�าด่าน	จ�านวนเฉล่ียวันละ	141,086	คน	และมีผลการด�าเนินการ
ตามมาตรการทางสังคม	ระหว่างวันที่	11	–	17	เมษายน	2561	ดังนี้
 b	 ว่ากล่าวตักเตือน	 	 	 194,420	 คน
 b	 ให้พัก/ไม่ขับต่อไป	 	 	 4,630	 	 คน
 b	 ยึดกุญแจรถชั่วคราว	(คนในพื้นที่)		 1,199	 	 คัน

4.  สถิติอุบัติเหตุใหญ่

	 สถิติอุบัติเหตุใหญ่ช่วงเทศกาลสงกรานต์	 พ.ศ.	 2561	 เกิดอุบัติเหตุ	

จ�านวน	50	ครั้ง	ผู้บาดเจ็บ	จ�านวน	165	คน	ผู้เสียชีวิต	จ�านวน	71	คน	จังหวัด

ที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่สูงสุด	คือจังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	3	คร้ัง	รองลงมา

คือ	 จังหวัดตรัง	 เชียงใหม่	 พระนครศรีอยุธยา	 นครราชสีมา	 สระบุรี	 และ

อ�านาจเจริญ	จ�านวน	2	ครั้ง

5.  ผลกำรบังคับใช้กฎหมำย 

	 5.1	 ยานพาหนะที่ถูกเรียกตรวจ	สะสม	7	วัน	ระหว่างวันที่	11	ถึงวันที่	

17	เมษายน	2561	จ�านวน	5,607,780	คัน	เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาล

สงกรานต์	พ.ศ.	2560	จ�านวน	227,298	คัน

	 5.2	 จ�านวนผู้ถูกด�าเนินคดีตามมาตรการ	10	มาตรการ	สะสม	7	วัน	

ระหว่างวันที่	11	ถึงวันที่	17	เมษายน	2561	จ�านวน	1,138,219	ราย	เพิ่มขึ้น

เมือ่เทยีบกบัช่วงเทศกาลสงกรานต์	พ.ศ.	2560	จ�านวน	246,041	ราย	โดยการ

ด�าเนินคดี	5	ล�าดับแรก	ได้แก่	

มำตรกำร 2561  2560 เพิ่มขึ้น/

1.	ไม่สวมหมวกนิรภัย 320,773 253,959 +26.31	%

2.	ไม่มีใบขับขี่ 301,186 237,549 +26.79	%

3.	ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 150,534 120,881 +24.53	%

4.	มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 95,654 76,204 +25.52	%

5.	ความเร็วเกินก�าหนด 83,779 58,081 +44.25	%

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
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8.  รำยงำนผลสถติคิดเีข้ำกระบวนกำรคมุประพฤต	ิยอดสะสม	7	วนั	ระหว่าง
วันที่	11	–	17	เมษายน	2561	มีจ�านวนคดีทั้งหมด	10,784	คดี	แยกเป็น
	 8.1	 คดีขับรถประมาท	(ตามประมวลกฎหมายอาญา)		
	 	 จ�านวน		 	35		 คดี
	 8.2	 คดีตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก		
	 	 จ�านวน	 10,749		คดี	
  b	 คดีขับรถขณะเมาสุรา	 จ�านวน	10,457		คดี	
  b	 คดีแข่งรถหรือขับซิ่ง	 จ�านวน		2		 คดี
  b	 คดีขับเสพ		 	 จ�านวน		290		 คดี

9.  ข้อมูลของกระทรวงคมนำคม 
	 9.1	 ข้อมูลปริมาณรถยนต์ท่ีเดินทางเข้า	–	ออกกรุงเทพมหานคร
สู่ภูมิภาคบนถนนทางหลวง	และทางพิเศษบูรพาวิถี	สะสม	7	วัน	ระหว่างวันที่ 
11	ถึงวันที่	 17	 เมษายน	2561	จ�านวน	8,756,752	คัน	 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์	พ.ศ.	2560	จ�านวน	8,446,242	เพิ่มขึ้นร้อยละ	3.68	
โดยแบ่งเป็น
  b	 การเดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร	 4,439,504	คัน
  b	 การเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร		 4,317,252	คัน
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติ	จ�านวน	7,528,906	คัน	เพิ่มขึ้น	1,227,846	คัน	
คิดเป็นร้อยละ	16.31
	 9.2	 การใช้บริการขนส่งสาธารณะทางถนน	ทางราง	ทางน�้า	 และ
ทางอากาศ	ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	พ.ศ.	2561	สะสม	7	วัน	ระหว่าง
วันที่	11	ถึงวันที่	17	เมษายน	2561	จ�านวน	14,354,947	คน	เมื่อเทียบกับ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์	พ.ศ.	2560	ลดลง	ร้อยละ	4.04	

	 9.3	 สถิติจ�านวนรถใหม่ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก	ปี	พ.ศ.	2560	จ�านวน	3,067,278	คัน	

เทียบกับ	ปี	พ.ศ.	2559	จ�านวน	2,872,026	คัน	ปริมาณรถจดทะเบียน

รวมทั่วประเทศ	เพิ่มขึ้น	จ�านวน	195,252	คัน	คิดเป็นร้อยละ	6.80	

	 ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดท�าข้อเสนอ	เชงินโยบาย	ทีมุ่่งเน้นกลุม่เสีย่งรถจกัรยานยนต์และพฤตกิรรม

เสี่ยงส�าคัญ	(ขับเร็ว	ดื่มขับ	ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย)	โดยใช้มาตรการส�าคัญดังนี้	

 1. กำรปรับปรุงแนวทำงและมำตรกำรเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง

  1.1 ด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำย (Enforcement) 

   1.1.1 กลุ่มผู้ใช้รถจักรยำนยนต์

	 	 	 	 (1)	 แยกประเภทรถจกัรยานยนต์

ตามขนาดความแรงของเครื่องยนต์	(ซีซี	cc)	ให้ชัดเจน	

พร้อมทั้งออกกฎหมายรองรับการใช้ความเร็วและ

การขอใบอนญุาตขบัขีต่ามประเภทของรถจกัรยานยนต์ 

โดยค�านึงถึงกลุ่มอายุผู้ขับขี่	

	 	 	 	 (2)	 ป รั บปรุ ง กฎหมายและ

บทลงโทษ	เพื่อให้การบังคับใช้เกิดประสิทธิภาพ	โดยเฉพาะ

ในเรื่องการไม่มีใบอนุญาตขับขี่	 ไม่ต่อทะเบียนรถ	 ไม่สวมหมวกนิรภัย	 และ

พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ	ที่พบบ่อย	ได้แก่	ฝ่าสัญญาณไฟจราจร	ขับรถย้อนศร

	 	 	 	 (3)	 ก�าหนดเงื่อนไขและบทลงโทษในการเช่ารถ

ของผู้ประกอบการธุรกิจและผู้เช่ารถให้มีมาตรฐาน	

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
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	 	 	 1.2.4	 เร่งศึกษาทบทวนและหามาตรการจดุกลบัรถ	(U	turn)	

ในเส้นทางต่างๆ	ที่พบว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะมีความรุนแรงโดยเฉพาะผู้ขับขี่

รถจกัรยานยนต์	ได้แก่	การสร้างทางลอดหรอืสะพานลอยให้รถจกัรยานยนต์ข้าม

  1.3 ด้ำนกำรรณรงค์สร้ำงควำมตระหนักรู ้ และจิตส�ำนึก 

(Education)

	 	 	 1.3.1	 การรณรงค์เรือ่งการใช้อปุกรณ์นริภยั	100	เปอร์เซน็ต์

อย่างเข้มข้นทุกพื้นที่	

	 	 	 1.3.2	 สร้างการรับรูถ้งึผลกระทบจากอบัุติเหตุทางถนนให้กับ

ประชาชนในพืน้ที	่เช่น	การเย่ียมเยอืนครอบครวัและชมุชนผูบ้าดเจบ็และเสยีชวีติ 

การเผยแพร่ข้อมูลอุบัติเหตุส�าคัญเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักรู ้	 และ

ประชาสมัพันธ์การบงัคับใช้กฎหมาย	ในกลุม่ผู้ใช้แรงงาน	และส่งเสริมวินยัจราจร

ให้แก่ประชาชน	นักเรียน	และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง	

	 	 	 1.3.3	 สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัย

ทางถนนกับประชาชนทุกภาคส่วน	ทั้งท้องที่	และท้องถิ่น

	 	 	 1.3.4	 น�านโยบาย	 “ประชารัฐ”	 มาเป็นแนวทางในการ

สร้างความตระหนัก	 จิตส�านึก	 และวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน	 อาทิ	

การจัดท�าประชาคม/ธรรมนูญหมู่บ้าน	 การจัดตั้งด่านชุมชน	 การจัดงาน

สงกรานต์ปลอดเหล้า	

	 	 	 1.3.5	 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนก�าหนดมาตรการองค์กร

ด้านความปลอดภัยทางถนน	โดยเน้นประเด็นการสวมหมวกนิรภัย	ดื่ม	-	ง่วงไม่ขับ 

ไม่ขับเร็วและคาดเข็มขัดนิรภัย	 และจัดตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน	

(จปถ.)	ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

   1.1.2 พฤติกรรมดื่มขับ

	 	 	 	 (1)	 ปรับปรุงกฎหมายและบทลงโทษ	 กับผู้กระท�า

ควำมผิดซ�้ำ โดยพิจารณาอัตราโทษแบบขั้นบันได 

    (2)	 ควบคุมการเข้าถึงเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์	 โดยให้

จังหวัดจัดตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการจ�าหน่าย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่

   1.1.3 มำตรกำรบังคับใช้อื่นๆ	ยึดแนวทาง	4	ห้าม	2	ต้อง	

(ห้ามขับเรว็	ห้ามดืม่แล้วขบั	ห้ามโทรขณะขบั	ห้ามขบัขณะง่วง	ต้องสวมหมวก

นิรภัย	และต้องคาดเข็มขัดนิรภัย)	เป็น	4	ห้าม	3	ต้อง	โดยเพ่ิม	“ต้องมี

ใบอนุญาตขับรถ”

  1.2 ด้ำนวิศวกรรมจรำจร (Engineering)

	 	 	 1.2.1	 ในการก่อสร้างหรอืซ่อมแซมถนน	ก�าหนดให้มอีปุกรณ์

และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายลงในสัญญาเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ในการสร้างพฤติกรรมผู้ใช้ถนนอย่างปลอดภัย	

	 	 	 1.2.2	 ผลักดันให ้มีการจัดท�าช ่องทางเ ดินรถส�าหรับ

รถจักรยานยนต์	โดยเฉพาะถนนเส้นทางที่วางแผนจะสร้างใหม่

	 	 	 1.2.3	 ส�าหรับถนนที่เป็นทางตรงระยะยาวหรือเส้นทางท่ีมี

สถิติอุบัติเหตุหลับใน	ได้เพ่ิมมาตรการป้องกัน	ได้แก่	จุดพักรถที่เพียงพอ	

ป้ายเตือน	 การออกแบบขอบทางให้มีลูกระนาดเพื่อเตือนผู้ที่หลับใน	 รวมทั้ง

การจัดการอันตรายข้างทางในจุดที่มีความเสี่ยง

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
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	 	 	 1.3.6	 สนับสนุนให ้มีการจัดการเรียนการสอนเรื่ อง

ความปลอดภัยทางถนนในทุกช่วงวัย	 โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษา	

ซ่ึงเป็นกลุม่ทีเ่สยีชวีติจากอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์สงูทีสุ่ด	เพ่ือให้ตระหนกัถงึ

ความส�าคัญของความปลอดภัยทางถนนและมีทักษะในการใช้รถใช้ถนน

อย่างปลอดภัย

 

 2. กำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร

	 	 2.1	 ก�าหนดให้เรือ่ง	“ควำมปลอดภยัทำงถนน” เป็นวำระจงัหวดั 

อ�ำเภอและท้องถิ่น	 มีการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดท้ังปี	 โดยใช้กลไก	

ศปถ.	จังหวัด	ศปถ.	อ�าเภอ	และ	ศปถ.	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

	 	 2.2	 จัดสรรงบประมาณ	 เครื่องมือ	 เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน

ในพื้นที่	รวมถึงการพิจารณา	แนวทางการตั้งงบประมาณแบบบูรณาการ

	 	 2.3	 จัดหางบประมาณในการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู ้ขับขี่กรณี

เกิดอุบัติเหตุแล้วมีผู้บาดเจ็บ	 รุนแรงหรือเสียชีวิต	 เพื่อให้สามารถด�าเนินงาน

ได้ในช่วงเทศกาลและช่วงปกติ	 พร้อมทั้งก�าหนดให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

และกระทรวงสาธารณสุข	จัดท�าแนวทางปฏิบัติส�าหรับการด�าเนินงานตลอด

ทั้งปี	

	 	 2.4	 จัดหาเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย

ให้มปีระสิทธิภาพ	อาท	ิเครือ่งตรวจจบัความเรว็	เครือ่งตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์ 

อุปกรณ์ควบคุมผู้กระท�าผิดแทนการจ�าคุกในเรือนจ�าหรือก�าไล	EM	(Electronic 

Monitoring)	พร้อมท้ังพจิารณาศกึษากฎหมาย/ระเบยีบปฏบัิติทีจ่ะสนบัสนนุ

ให้เอกชนหรือท้องถิ่นเข้าร่วมลงทุนจัดหาอุปกรณ์โดยรับส่วนแบ่งปรับ	

	 	 2.5	 ปรับปรุงระเบียบ	 ข้อปฏิบัติ	 และแนวทางการปฏิบัติงาน	

ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยเฉพาะการก�าหนดเงื่อนไข

การจัดงานรื่นเริงที่มีการจ�าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์	 ผู ้ขอใบอนุญาต	

ต้องมีบุคลากรและมาตรการที่จะป้องกันและก�ากับดูแล	 มิให้เกิดผลกระทบ	

เช่น	ทะเลาะวิวาท	การด่ืมแล้วออกไปขับข่ี	และกรณท่ีีผดิเง่ือนไขจะถูกพิจารณา

ระงับและท�าประวัติเพื่อมิให้มาขอรับใบอนุญาตได้อีก	

	 	 2.6	 ปรบัปรงุระบบฐานข้อมลูให้เป็นเอกภาพ	โดยบรูณาการข้อมลู

จากส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ	กระทรวงสาธารณสุข	และบรษิทักลางคุ้มครอง

ผู้ประสบภยัจากรถ	จ�ากดั	เพือ่น�าไปสูก่ารวเิคราะห์เชงินโยบายในการป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี

	 	 2.7	 ทกุหน่วยงานมมีาตรการตดิตามและรายงานผลการด�าเนินงาน 

พร้อมทัง้รายงานผ่านทีป่ระชุมคณะกรรมการ	ศปถ.	เพือ่น�าเสนอเข้าท่ีประชุม

คณะกรรมการ	นปถ.	ทุกไตรมาส
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5 การจัดงานวันโลกร�าลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of 
Remembrance for Road Traffic Victims) ประจ�าปี 2561 ส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค

 การขบัเคลือ่นนโยบายรฐับาล	พลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตรี

ค�าสัง่	คสช.	มตคิณะรฐัมนตร	ีและนโยบายกระทรวงมหาดไทย	(การขับเคลือ่น

วาระประเทศไทยปลอดภัย	(Safety	Thailand))	ผ่านกลไกประชารัฐ

วัตถุประสงค์ของโครงกำร

	 1.	 เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ร�าลึกถึงความสูญเสีย

ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนนและตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถ

ใช้ถนน	

	 2.	 เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและให้ความส�าคัญต่อ

ปัญหาอบุตัเิหตทุางถนน	เข้าใจถงึผลกระทบ	รบัรูถ้งึความสูญเสียทีเ่กดิขึน้	และ

ตระหนักถึงสิ่งที่ต้องท�าเพื่อป้องกันมิให้อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น

	 3.	 เพือ่สร้างจติส�านกึร่วมกนัของผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่ายในการป้องกนัและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน

ผลกำรด�ำเนินงำน

ส่วนกลำง

	 ด�าเนินการจัดงานวันโลกร�าลึกถึงผู ้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน	

(World	Day	of	Remembrance	for	Road	Traffic	Victims)	ประจ�าปี	

2560	ภายใต้หัวข้อ	“เป้าหมายปี	2563	:	ลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บ

ท่ีรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนลง	50	เปอร์เซ็นต์”	ในวันพฤหัสบดีที่	

16	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2560	เวลา	09.00	-	15.00	น.	ณ	ห้องกรุงธนบอลล์รูม

ชั้น	3	โรงแรมรอยัลริเวอร์	กรุงเทพมหานคร	

โดยมีกิจกรรม	ดังนี้

 
พลเอก	อนุพงษ์	เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	

ประธานพิธีเปิด
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	 1.	 พิธีเปิด	 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 (พลเอก	อนุพงษ์	 เผ่าจินดา)	ผู้อ�านวยการศูนย์อ�านวยการ

ความปลอดภยัทางถนน	ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิเีปิดงาน	รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงมหาดไทย	(นายสธุ	ีมากบญุ) 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย	หวัหน้ากลุม่ภารกจิด้านสาธารณภยัและพฒันาเมอืง	(นายศภุชยั	เอีย่มสวุรรณ)	อธบิดี

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	(นายชยพล	ธิติศักดิ์)	คณะกรรมการศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน	

ผูแ้ทนองค์การอนามยัโลกประจ�าประเทศไทย	ภาคเีครือข่ายทัง้ภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาชน	ผู้แทนจากกลุม่

ผู้พิการจากบริษัท	กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	จ�ากัด	ผู้บริหาร	และเจ้าหน้าที่	ร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าว	

2.	การยนืไว้อาลัยและวางดอกไม้เพ่ือร�าลึกถงึ

ผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2561 37



	 3.	 การแสดงโชว์กีตาร์มือเดียว	โดยนายสมศักดิ์	เหมรัญ	ผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน	ในบทเพลงสมศักดิ์

วิถีคนกล้าและเพลงศรัทธา	

	 4.	 การเสวนาเชิงวิชาการเนื่องในวันโลกร�าลึกถึงผู ้สูญเสียจาก

อุบัติเหตุทางถนน	(World	Day	of	Remembrance	for	Road	Traffic	

Victims)	ประจ�าปี	2560	ภายใต้หัวข้อ	“เป้าหมายปี	2563	:	ลดการ

เสยีชีวติและการบาดเจบ็ทีร่นุแรงจากอบัุตเิหตทุางถนนลง	50	เปอร์เซน็ต์”	

(2020	Target:	reduce	road	fatalities	AND	serious	injuries	by	50%*)	

	 5.	 การแสดงนิทรรศการ

เกี่ยวกับการด�าเนินด้านความ

ปลอดภัยทางถนน	จากหน่วยงาน

ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนภูมิภำค

	 1.	 การอ่านสารนายกรฐัมนตร	ี(พลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา) 

เนื่องในโอกาส	“วันโลกร�าลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน”

	 2.	 การยืนไว้อาลัยเพื่อร�าลึกถึงผู ้สูญเสียจากอุบัติเหตุ

ทางถนน	ในการประชมุคณะกรรมการศูนย์อ�านวยการความปลอดภยั

ทางถนนจังหวัด	 การประชุมของจังหวัด	 การประชุมที่เกี่ยวข้อง

ต่างๆ	หรือในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน

	 3.	 การประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้ด้านการป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนและสร้างความตระหนกัในรปูแบบท่ีสอดคล้อง

กบัสถานการณ์	เหมาะสมในช่วงเวลาแห่งการไว้อาลยัของพสกนกิร

ชาวไทย	ตามช่องทางต่าง	ๆ	

ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ 

		 1.	 ผู ้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ร�าลึกถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้น

จากอบุตัเิหตทุางถนนและตระหนกัถงึความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน 

		 2.	 ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและให้ความส�าคัญต่อปัญหา

อุบัติเหตุทางถนน	 เข้าใจถึงผลกระทบ	 รับรู้ถึงความสูญเสียท่ีเกิดขึ้น	

และตระหนักถึงสิ่งที่ต้องท�าเพื่อป้องกันมิให้อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น

		 3.	 เกิดจิตส�านึกร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนน
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	 ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน	 ร่วมกับ	

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน	 มูลนิธินโยบาย

ถนนปลอดภัย	และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน	

ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม	ก�าหนด

ให้มีการจัดงานสัมมนาระดับชาติครั้งท่ี	13	เรื่อง	“ลงทุน

เพือ่ความปลอดภยัทางถนนทีย่ัง่ยนื”	(13th	Thailand	Road	

Safety	Seminar	:	Invest	for	Sustainable	Road	Safety) 

ระหว่างวันที่	6	-	7	ธันวาคม	2560	ณ	ศูนย์นิทรรศการและ

การประชุมไบเทค	บางนา	กรุงเทพมหานคร	โดยมีรัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	(นายสธุ	ี	มากบญุ)	เป็นประธาน

พิธีเปิดการประชุมฯ	เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	2560	

6
โครงการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน 
ครั้งที่ 13 “ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” 
(13th Thailand Road Safety Seminar : Invest for Sustainable Road Safety) 
ระหว่างวนัที ่6 - 7 ธนัวาคม 2560 ณ ศนูย์นทิรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรงุเทพมหานคร

นายสุธี		มากบุญ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	ประธานพิธีเปิด
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 1. ด้ำนกำรจัดกำรในระดับพื้นที่

	 	 1)	 ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบให้ท้องถิ่นสามารถจัดการด้านความ

ปลอดภัยทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยเฉพาะคณะกรรมการ

การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรก�าหนดระเบียบ	

และบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นให้มีความชัดเจน

	 	 2)	 สนับสนุนกลไกจัดการระดับพื้นท่ี	 (ศปถ.จังหวัด	 และ	 ศปถ.	

อ�าเภอ)	โดยการพัฒนาคณะกรรมการ	คณะอนกุรรมการ	คณะท�างานในพืน้ที่

ด้านการจัดการข้อมูล	การจัดท�าแผนบูรณาการ	การติดตามประเมินผล	ฯลฯ	

รวมถงึสนับสนนุงบประมาณเพือ่บรูณาการข้อมลู	แผนปฏบิติัการ	และมรีะบบ

ติดตามประเมินผลจากศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนส่วนกลาง

อย่างต่อเนื่อง

 2. ด้ำนถนน

	 	 1)	 ให้มีกระบวนการ	“ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน”	โดยให้

ด�าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

	 	 2)	 ส่งเสริมการน�าต้นแบบการจัดการจุดเส่ียงระดับท้องถิ่น	 มาใช้

ในพื้นที่ต่างๆ	 ให้ครอบคลุม	 เช่น	model	ภูเก็ต,	 วงเวียน	หน้าโรงเรียน

ปลอดภัย	ฯลฯ	

	 	 3)	 การจัดการความเร็วอย่างเป็นระบบ	 โดยให้คณะอนุกรรมการ

จัดการระบบจราจรทางบกจังหวัด	 (อจร.)	และ	ศปถ.จังหวัด	 เป็นหน่วยงาน

หลักในการก�าหนด	 speed	 zone	 ร่วมกับต�ารวจ	 เพื่อก�าหนด	 “ความเร็ว

จ�ากดั”	ในเขตเมือง	รวมถงึก�าหนดมเีวทแีลกเปลีย่น	และการถอดบทเรยีนเพือ่

ขยายผลการด�าเนินงานให้ครอบคลุมต่อไป

 การจัดงานสัมมนาระดับชาติฯ	ดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานทุกภาคส่วน

จากทั่วประเทศประมาณ	2,000	คน	โดยมีการเสวนา	การอภิปรายกลุ่ม	

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์	องค์ความรู้	นโยบายด้านความปลอดภัย

ทางถนน	การเสนอผลงานทางวิชาการ	จากผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้เชี่ยวชาญ	และ

วทิยากรจากหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	และสถาบนัการศกึษา	ทัง้ภายใน

และต่างประเทศ	รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	และภาคีเครือข่าย

ทุกภาคส่วน	 ซึ่งได้ร่วมกันจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบาย	 ในการด�าเนินการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	โดยสรุป	ดังนี้

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2561 41



 3. ด้ำนยำนพำหนะปลอดภัย

	 	 1)	 ภาครัฐควรเน้นการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตยุคใหม่กับความปลอดภัยของยานพาหนะ	 โดยผลักดันกฎระเบียบที่ได้มาตรฐานสากล	

เพื่อให้ยานพาหนะบนท้องถนนไทยมีการติดตั้งเทคโนโลยีความปลอดภัย	รวมถงึสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบการ	พฒันาเทคโนโลยคีวามปลอดภยัทีไ่ด้มาตรฐาน

ของยานพาหนะ	ผ่านการสร้างแรงจูงใจ	เช่น	นโยบายการลดภาษีน�าเข้าชิ้นส่วนและเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ	ฯลฯ	

	 	 2)	 ให้มีการส่งเสริม	และสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการซื้อยานพาหนะที่มีมาตรฐานความปลอดภัย	มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

ที่ได้มาตรฐานสากล

	 	 3)	 ควรมีหน่วยงานกลางที่ท�าหน้าที่รับรองมาตรฐานยานพาหนะและอุปกรณ์ความปลอดภัยของแต่ละบริษัทผู้ผลิต	 และเผยแพร่สู่สาธารณะ

อย่างเป็นกลาง

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 25614242



 4. กำรจัดกำรปัญหำรถรับส่งนักเรียนในระดับพื้นที่ 

  เป้ำหมำยขั้นต้น 

	 	 -	 รถตู้รับส่งนักเรียนทุกคันต้องได้รับการขึ้นทะเบียน	และเป็นไป

ตามมาตรฐานในการปฏิบัติการรถรับส่งนักเรียนที่ได้รับการรับรองจาก

กรมการขนส่งทางบก

	 	 -	 การจดัให้มกีารประกนัภยัรถทีเ่ทยีบเท่ากบัรถโดยสารสาธารณะ

	 	 -	 ก�าหนดมาตรฐานการจดัการให้ได้มาตรฐานและมีประสทิธิภาพ	

ครอบคลุมทุกกระบวนการ

  เป้ำหมำยขั้นกลำง

	 	 -	 รถดัดแปลง	 ต้องได้รับการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อใช้รับส่ง

นกัเรียนให้มคีวามปลอดภัย	และบรรทุกนักเรยีนในแต่ละช่วงอายใุห้เหมาะสม	

และต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก

	 	 -	 สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในรถรับส่งนักเรียน	

เพื่อให้เกิดการผลักดันสู่ระบบการจัดการรถรับส่งนักเรียนที่ดี

  เป้ำหมำยต่อเนื่องระยะยำว

	 	 -	 สนับสนุนให ้ เกิดเครือข ่ายรถรับส ่งนักเรียนที่ โรงเ รียน

เป็นศูนย์กลางในการจัดการ

	 	 -	 ก�าหนดระบบการจัดการรถเรียนให้เป็นมาตรฐาน	 เช่น	 ควรมี

การส�ารวจความต้องการใช้บริการ	 กระบวนการจัดหารถโรงเรียนที่ได้

มาตรฐานถูกต้องตามกฎหมาย	 โดยเฉพาะการปรับขนาดรถที่เหมาะสมกับ

จ�านวนนักเรียน	รวมถึง	ก�าหนดมาตรฐานเรื่องคนขับ	เป็นต้น

	 	 -	 ผลักดันให้ทุกโรงเรียนเห็นความส�าคัญของการจัดการรถ

โรงเรียนให้กับนักเรียน	 ซ่ึงจ�าเป็นต้องมีการลงทุน	 โดยกระทรวงศึกษาธิการ

ควรก�าหนดนโยบายให้มีการตั้งคณะท�างาน	 การศึกษาวิจัย	 และการติดตาม

ประเมินผลที่เป็นรูปธรรม

	 	 เป็นนโยบายที่สั่งการโดยกระทรวงศึกษาธิการกับทุกโรงเรียน	

โดยให้มีการตั้งคณะท�างาน	การศึกษาวิจัย	และการติดตามประเมินผลที่เป็น

รูปธรรม

	 	 -	 ทบทวน	และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในการก�ากับดูแลรถรับส่ง

นักเรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์	และสามารถบังคับใช้ได้จริง

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2561 43



 8. กำรช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ

	 	 1)	 พฒันาและผลักดนัระบบข้อมลู	“สอบสวนการบาดเจ็บ”	พร้อมทัง้

มีกระบวนการน�าเสนอสู่การป้องกันแก้ไข	ผ่านกลไกต่างๆ	ให้เป็นรูปธรรม	

	 	 2)	 ผลักดันการพัฒนาระบบจัดการ	 “รถพยาบาลปลอดภัย”	

Ambulance	 Safety	 ให้เกิดความต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้าง

รถที่ปลอดภัย	 ระบบการก�ากับความเสี่ยงที่ส�าคัญ	 เช่น	 ขับต่อเนื่องเกินเวลา	

และการติดตามมาตรการที่ก�าหนดไว้

 5. ด้ำนสถำนประกอบกำรกับกำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงถนน

	 	 1)	 ศกึษาและปรบัปรงุกฎระเบยีบ	เพือ่สนบัสนนุให้มคีณะกรรมการ	

และ	 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน	 (จป.)	 เข้ามามีบทบาทในการ

จัดการความปลอดภัยทางถนนให้กับบุคลากรในองค์กร	

	 	 2)	 ส่งเสรมิ	“มาตรการองค์กรเพือ่ความปลอดภยัทางถนน”	ให้เกดิขึน้

ในทุกหน่วยงาน	 โดยใช้กลไกประชารัฐ	 และนโยบายประเทศไทยปลอดภัย	

(Safety	Thailand)

 6. ด้ำนควำมปลอดภัยของเด็กไทย

	 	 1)	 กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายในการสนับสนุนให ้

สถานศึกษาภายใต้สังกัดให้มีการจัดการข้อมูลจากระบบที่มีอยู่	 เช่น	 “ระบบ

ดูแลและช่วยเหลือเด็กนักเรียน”	 มาจัดการวิเคราะห์ความเสี่ยง	 เพื่อออก

มาตรการ	นโยบายในการป้องกันแก้ไขปัญหา

	 	 2)	 ศปถ.	จงัหวดั	ร่วมมอืกบัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	และภาคี

เครอืข่ายระดบัพืน้ทีว่เิคราะห์และน�าเสนอข้อมูลในการประชุมศูนย์อ�านวยการ

ความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด	

	 	 3)	 กระทรวงศึกษาสนับสนุนให้ให้สถานศึกษาภายใต้สังกัดจัดการ

เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนครอบคลุมทุกช่วงวัย

 7. กฎหมำยและกำรบังคับใช้

	 	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติและกระทรวงยุติธรรมร่วมกันจัดท�าฐาน

ข้อมูลกระท�าความผิดซ�้าโดยเฉพาะคดีเมาแล้วขับ

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 25614444



	 โครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความรู้	 วินัยจราจร	 และวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	เป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรีค�าสั่ง	คสช.	

มติคณะรัฐมนตรี	และนโยบายกระทรวงมหาดไทย	(การขับเคลื่อนวาระประเทศไทยปลอดภัย	(Safety	Thailand))	

ผ่านกลไกประชารัฐ

7 โครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความรู้ วินัยจราจร และวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2561 45



วัตถุประสงค์ของโครงกำร

	 1)	 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ	ความตระหนัก	รู้รับผิดชอบ

ต่อสงัคม	และปลกูจติส�านกึเรือ่งวินยัจราจรและความปลอดภยัในการ

ใช้รถใช้ถนนให้เกิดเป็นวัฒนธรรมกับเด็กและเยาวชน

	 2)	 เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลภายใต้ทศวรรษ

ความปลอดภัยทางถนนในการรณรงค์ให้มีการสร้างวัฒนธรรม

ความปลอดภัยทางถนน

	 3)	 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคีเครือข่าย	 และ

องค์กร	มูลนิธิต ่าง	ๆ	รวมทั้งเด็ก	เยาวชน	และภาคประชาชน

ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ	 โดยการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

นายชยพล		ธิติศักดิ์	อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
มอบหมายให้	นางนันทรัตน์		ธัญญพืช		

ผู้อ�านวยการส่วนประสานความร่วมมือความปลอดภัยทางถนน
กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน	เป็นผู้แทนกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในพิธีเปิดโครงการฯ

ผลกำรด�ำเนินงำน

	 ด�าเนนิการจดัอบรมให้แก่นกัเรียนในสถานศกึษาในพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร	จ�านวน	5	รุ่น	ดังนี้

 1) โรงเรียนสุโขทัย จ�ำนวน 2 รุ่น

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 25614646



	 	 -	 รุ่นที่	1	นักเรียนช้ันอนุบาลและช้ันประถมศึกษาปีที่	1	-	2	

ในวนัพุธที	่29	สงิหาคม	2561	เวลา	09.30	–	11.30	น.	ณ	ลานอเนกประสงค์	

โรงเรียนสุโขทัย	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร

	 	 -	 รุ่นที่	 2	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 -	 6	 ในวันพุธที่	 29	

สิงหาคม	2561	เวลา	13.30	–	15.30	น.	ณ	ลานอเนกประสงค์	โรงเรียน

สุโขทัย	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร

นางสาวรัสรินทร์		รวงผึ้งวีระโชติ		
ผู้อ�านวยการโรงเรียนสุโขทัย					
กล่าวสนับสนุนโครงการฯ

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์	ประจวบวัน
ผู้อ�านวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง	กล่าวสนับสนุนโครงการฯ

 2) โรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง จ�ำนวน 3 รุ่น

นายชยพล		ธิติศักดิ์	อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
มอบหมายให้	นางนันทรัตน์		ธัญญพืช		

ผู้อ�านวยการส่วนประสานความร่วมมือความปลอดภัยทางถนน
กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน	เป็นผู้แทนกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในพิธีเปิดโครงการฯ

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2561 47



	 	 -	 รุ่นที่	 3	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ในวันจันทร์ที่	 3	กันยายน	2561	

เวลา	14.20	–	15.10	น.	ณ	ลานอเนกประสงค์	โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง	เขตวัฒนา	

กรุงเทพมหานคร

	 	 -	 รุ่นที่	4	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ในวันอังคารที่	4	กันยายน	2561	

เวลา	14.20	–	15.10	น.	ณ	ลานอเนกประสงค์	โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง	เขตวัฒนา	

กรุงเทพมหานคร

	 	 -	 รุน่ที	่5	นกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีท่ี	3	ในวนัพธุที	่5	กนัยายน	2561	เวลา	

13.30	 –	 14.20	 น.	ณ	 ลานอเนกประสงค์	 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง	 เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

กำรด�ำเนินกำร

	 การด�าเนินการดังกล่าวมีวิทยากรจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายมาให้ความรู้

ด้านความปลอดภัยทางถนนทั้งภาคทฤษฎี	และภาคปฏิบัติ	ดังนี้

	 1)	 ให้ความรู้กับนักเรียนในสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 โดย	 วิทยากร

จากสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย	และบริษัท	เอ.พี.	ฮอนด้า	จ�ากัด	

	 	 	 กฎจราจรเบื้องต้น

	 	 	 ความรู้เกี่ยวกับป้ายจราจร

	 	 	 วิธีปฏิบัติตัวให้ถูกต้องในการขับขี่ปลอดภัย

	 	 	 การให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่ 

	 	 	 และผู้ซ้อนท้าย	

	 	 	 การขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องมีใบขับขี่

	 	 	 การจ�าลองสถานการณ์ข้อเสียกรณีเมาแล้วขับ	
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	 2)	จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนฝึกปฏิบัติ

ข่ีรถจกัรยานและขับข่ีจกัรยานยนต์ให้ปลอดภยั	มนี�า้ใจ 

และปฏิบัติตามกฎจราจร
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	 3)	 ให้ความรู้เก่ียวกับอันตรายและผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายจราจร	เพือ่กระตุ้นเตอืน	ให้เดก็และเยาวชนได้ตระหนกัถงึความส�าคญั

ของการเคารพกฎหมายจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย	
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4)	จัดนิทรรศการเรื่องความปลอดภัยทางถนน

 

ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ

	 1)	 เด็กและเยาวชน	 เกิดความส�านึกตระหนักด้านความปลอดภัย

ทางถนน	มีวินัย	และน�้าใจในการใช้รถใช้ถนน	และปฏิบัติตามกฎจราจร

	 2)	 เด็กและเยาวชน	 มีจิตส�านึกรักความปลอดภัย	 รู้รับผิดชอบ

ต่อสังคม	และเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน

	 3)	 เด็กและเยาวชนสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่

คนในครอบครัว	 เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถ

ใช้ถนน
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ปัญหำ/อุปสรรค 

	 1)	 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้มากขึ้นควรเชิญวิทยากร

จากหน่วยงานต่าง	ๆ	มาให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน	

	 2)	จัดท�าสื่อรณรงค์ประเภทต่าง	ๆ	ให้มากขึ้น

	 3)	เพิ่มระยะเวลาการอบรมให้มากขึ้น

	 4)	 เพิ่มจ�านวนรถจักรยานในการฝึกอบรมภาคสนามให้มากข้ึน	

และควรมีจักรยานแบบ	4	ล้อ	เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ขี่จักรยาน

ไม่เป็น	สามารถฝึกขับขี่เพื่อเรียนรู้กฎจราจรในสนามจ�าลองได้
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8.1   กรมสรรพสำมิตร

	 ผลการด�าเนนิการกรมสรรพสามติรณรงค์ป้องกันและลดอบุตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	

ปี	2561

 นายกฤษฎา	จนีะวจิารณะ	อธบิดกีรมสรรพสามติ	ได้มอบนโยบายการปฏิบตังิานของกรมสรรพสามติ

ดงันี	้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงทีป่ระชาชนส่วนใหญ่เดินทางท่องเทีย่วและมแีนวโน้มทีจ่ะบริโภค

สุราและยาสูบเพ่ิมขึ้น	 กรมสรรพสามิตจึงได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์	ปี	2561	โดยร่วมกบัศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนน	กรมป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั	และมอบหมายให้ส�านกังานสรรพสามติภาคที	่1	–	10	ส�านกังานสรรพสามติพืน้ที่

ทุกพืน้ทีท่ัว่ประเทศ	ถอืปฏบิตัติามพระราชบญัญตัภิาษสีรรพสามติ	พ.ศ.	2560	และพระราชบญัญติั

ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551	พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่ดื่มสุราขณะขับข่ี

ยานพาหนะ	 และใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และรักษาวินัยจราจร	 รวมทั้งการเข้มงวด

การห้ามจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลา	สถานที่	 และบุคคลที่ห้ามจาหน่าย	อีกท้ัง

ให้ความร่วมมือจัดเจ้าหน้าท่ีร่วมปฏิบัติงานกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์	ระดับจังหวัด	และระดับอ�าเภอ

8
การด�าเนินการของภาคีเครือข่าย
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 ผลกำรเปรียบเทียบผลคดี/ค่ำปรับ ตำมพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 (เฉพำะสินค้ำสุรำ) ช่วงสงกรำนต์ของปี 2560 และปี 2561 

(ระหว่ำงวันที่ 11- 17 เมษำยน 2561)

หน่วยงำน
ปี 2560 ปี 2561 เปรียบเทียบ

จ�ำนวน (รำย) ค่ำปรับ (บำท) จ�ำนวนคดี (รำย) ค่ำปรับ (บำท) จ�ำนวนคดี (รำย) ค่ำปรับ (บำท)

ภำค 1 26 29,500.00 11 62,000.00 -15 -	32,500.00

ภำค 2 12 40,800.00 6 59,999.00 -6 -	19,199.00

ภำค 3 35 24,500.00 4 14,000.00 -31 -	10,500.00

ภำค 4 37 19,700.00 10 25,000.00 -27 -	5,300.00

ภำค 5 120 162,400.00 28 213,000.00 -92 -	50,600.00

ภำค 6 26 67,100.00 16 78,258.39 -10 -	11,158.39

ภำค 7 13 46,500.00 8 63,176.56 -5 -	16,676.56

ภำค 8 4 9,500.00 2 10,000.00 -2 -	500.00

ภำค 9 11 46,500.00 5 54,298.00 -6 -	7,798.00

ภำค 10 7 24,400.00 2 15,000.00 -5 -	9,400.00

รวม 291 470,900.00 96 619,731.95 -199 - 123,831.95

หมำยเหตุ  :	 เปรียบเทียบผลคดี	/	ค่าปรับ	ในปี	2560	–	2561

	 	 	 	 ปี	2561	จ�านวนคดีลดลง	199	คดี	ค่าปรับลดลง	123,831.95	บาท
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8.2   กรมธุรกิจพลังงำน 

	 การด�าเนินการของกรมธุรกิจพลังงานตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	2561

 มำตรกำรเกี่ยวกับกฎหมำยกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎหมำยสุรำ 

	 ได้มีหนังสือ	ท่ี	พน	0402/14444	-	5	ลงวันที่	19	ธันวาคม	2560	เรื่อง	การเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่	แจ้งให้ผู้ค้าน�้ามันเชื้อเพลิง	และ	 

ผู้ขนส่งน�้ามันเช้ือเพลิง	ด�าเนินการและปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	กฎหมายสุรา	ในช่วงเทศกาลปีใหม่	2561	

อย่างเคร่งครัด

1 .
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2 .

3 .

 มำตรกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงจิตส�ำนึกควำมปลอดภัยทำงถนน

 ได้ด�าเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์บุคลากรของหน่วยงานให้เกิดความตระหนัก	

มีจิตส�านึกในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนผ่านสื่อแผ่นป้ายประกาศ

 มำตรกำรภำครัฐ

 ได้ด�าเนินการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย

จราจรตามนโยบายด้านความปลอดภยัทางถนนและมตคิณะรฐัมนตรี	

เมื่อวันที่	 28	 เมษายน	 2546	 และแจ้งเวียน	 บุคลากรกรมธุรกิจ

พลังงานเพื่อปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวอย่างเคร่งครัด	
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8.3   กรมประชำสัมพันธ์

	 ผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561

1.  สื่อวิทยุโทรทัศน์

รำยละเอียด จ�ำนวน

1.1	ผลิตและเผยแพร่ข่าวโทรทัศน์ จ�านวน	566	ข่าว

1.2	ผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ จ�านวน	27	สปอต	

3,624	ครั้ง

1.3	ถ่ายทอดสดพิธีเปิด	-	ปิด	ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัย

ทางถนนและการแถลงสรปุสถติปิระจ�าวนัของศนูย์อ�านวยการ

ความปลอดภัยทางถนน

จ�านวน	106	ครั้ง

1.4	ผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวโทรทัศน์ จ�านวน	45	ชิ้น

1.5	สัมภาษณ์สดทางโทรทัศน์	 จ�านวน	216	ครั้ง

1.6	จดัรายการพิเศษทางโทรทศัน์เรือ่งความปลอดภัยทางถนน จ�านวน	350	ครั้ง

1.7	จัดรายการสี่แยกข่าว	เรื่องความปลอดภัยทางถนน จ�านวน	9	ข่าว	

494	ครั้ง

1.8	ประชาสัมพันธ์ข้อความอักษรวิ่ง จ�านวน	1,257	ครั้ง

1.9	พูดแทรกในรายการต่างๆ จ�านวน	2,446	ข่าว	

10,607	ครั้ง

1.10	จัดรายการพิเศษทางโทรทัศน์ดาวเทียม จ�านวน	87	ครั้ง

2.  สื่อวิทยุกระจำยเสียง

รำยละเอียด จ�ำนวน

2.1	ผลิตและเผยแพร่ข่าววิทยุ จ�านวน	4,338	ข่าว

2.2	ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ จ�านวน	1,168	ครั้ง

2.3	ผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าววิทยุ จ�านวน	11	ครั้ง

2.4	ผลิตและเผยแพร่รายการพิเศษวิทยุ จ�านวน	108	ครั้ง

2.5	ถ่ายทอดสดเสยีง	พธิเีปิด	-	ปิด	ศนูย์อ�านวยการความปลอดภยั

ทางถนนและการแถลงสรปุสถติปิระจ�าวนัของศนูย์อ�านวยการ

ความปลอดภัยทางถนน

จ�านวน	143	ครั้ง

2.6	ผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุ	 จ�านวน	61	สปอต	

22,575	ครั้ง

2.7	สัมภาษณ์สดทางวิทยุ	 จ�านวน	93	ครั้ง

3.  สื่อออนไลน์

รำยละเอียด จ�ำนวน

3.1	ผลิตและเผยแพร่ข่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จ�านวน	1,006	ครั้ง

3.2	ผลิตและเผยแพร่ข่าวบนสื่อสังคมออนไลน์ จ�านวน	148	ข่าว	

7,806	ครั้ง

3.2	ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลด้วย	Infographic จ�านวน	60	ครั้ง

3.3	ผลิตและเผยแพร่คลิปวีดีโอสั้น จ�านวน	1	ชิ้น

4.  สื่ออื่นๆ

รำยละเอียด จ�ำนวน

4.1	ผลิตและเผยแพร่บทความ/	e-Book จ�านวน	105	บทความ

4.2	ผลิตและเผยแพร่สารคดี จ�านวน	81	ชิ้น

4.3	เข้าร่วมการประชุม,	แถลงข่าว	ฯลฯ จ�านวน	468	ครั้ง
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	 สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า	ด�าเนินการฝึกอบรม

ให้กับบุคคลทั่วไป	นักเรียน	นักศึกษา	ไปจนถึงหน่วยงานต่างๆ	ที่ติดต่อเข้า

มาใช้บริการ	 สถาบันแห่งนี้เป็นโรงเรียนสอนขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้

มาตรฐาน	 ได้รับการรับรองจาก	 “กรมการขนส่งทางบก”	

กระทรวงคมนาคม	 สามารถฝึกอบรมหลักสูตรใบ

อนุญาตขับขี่เพื่อออกใบรับรองให้แก่ผู้ฝึกอบรม	

ส�าหรับใช้ขอรับใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์

ได้ทันทีที่ส�านักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ	

พร้อมทั้งดูแลการทดสอบภาคปฏิบัติและ

สนบัสนนุด้านการสาธติขบัขีร่ถจักรยานยนต์

จักรยานยนต์อย่างปลอดภยัและถกูวิธร่ีวม

กับส�านักงานขนส่งในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล

      

8.4    สถำบนัฝึกอบรมขบัขีร่ถจกัรยำนยนต์ยำมำฮ่ำ
 

 สถาบนัฝึกอบรมขับข่ีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า	หรอื	Yamaha	Riding 

Academy	 (YRA)	คือแนวคิดอย่างเป็นรูปธรรมของ	บริษัท	 ไทยยามาฮ่า

มอเตอร์	จ�ากัด	ในฐานะผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า	(ประเทศไทย)	

ทีร่่วมแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม	โดยมุง่เน้นทีต้่นเหตุ

ของการเกิดอุบัติเหตุโดยตรง	เพราะอุบัติเหตุที่เกิด

ขึน้กบัรถจกัรยานยนต์	สาเหตหุนึง่เกดิจากการ

ขับขี่ที่ขาดประสบการณ์	 ขาดความรู้	 และ

ความช�านาญ	 ซึ่งต้องแก้ไขด้วยการสร้าง

ความรู้ในการขับขี่ที่ปลอดภัย

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 25615858



เรยีนรูเ้รือ่งควำมปลอดภยัภำคทฤษฎี

เรียนรู้กำรใช้และเก็บขำตั้ง

ฝึกและทดสอบ

กำรขับขี่สถำนีกำรใช้เบรก
ฝึกและทดสอบกำรควบคุมรถใน

สถำนีควำมเร็วต�่ำบนทำงแคบ

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
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ฝึกและทดสอบภำคปฏิบัติ

กำรขับขี่เข้ำโค้งซ้ำยขวำ

ถ่ำยภำพ

ผู้อบรมร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ขนส่ง

ทดสอบกำรขับขี่ตำมกฎจรำจรโดยมี

เจ้ำหน้ำที่ขนส่งควบคุมกำรสอบ

กำรทดสอบภำคทฤษฏีโดย

เครื่องทดสอบอิเล็คทรอนิกส์

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
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สรุปกำรจัดกิจกรรมโดยครูฝึกขับขี่ปลอดภัย

สถำบันฝึกขับขี่รถจักรยำนยนต์ยำมำฮ่ำ

หลักสูตร (มกรำคม – กรกฎำคม พ.ศ.2561) จ�ำนวนครั้ง จ�ำนวนผู้เข้ำอบรม

1. หลักสูตรกำรอบรม – สอบเพื่อขอรับใบอนุญำตขับขี่รถจักรยำนยนต์ 12 401

2. หลักสูตรกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์อย่ำงปลอดภัยและถูกวิธี 20 1,501

3. หลักสูตรกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ขนำดใหญ่อย่ำงปลอดภัยและถูกวิธี 14 261

4. หลักสูตรกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ส�ำหรับมือใหม่ 11 105

5. หลักสูตรกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ส�ำหรับเด็ก 3 583

6. หลักสูตรกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์แบบสปอร์ต 38 767

7. หลักสูตรกำรอบรมผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ ส่งเสริมควำมปลอดภัยร่วมกับกรมอำชีวศึกษำ 1 47

รวม 399 3,665

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
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STOP
STOP



ส่วนที่ 3
v ระเบียบหรือกฎหมายน่ารู้
v ผลงานวิชาการหรือนวัตกรรม



STOP
STOP



ระเบียบหรือกฎหมายน่ารู้

1. รถโดยสารสาธารณะ

ที่มา : กรมการขนสงทาบก

2. มีการติดตั้งระบบ GPS  ติดตาม

เสนทางการเดินรถ

1. รถตูอายุเกิน 10 ป ตองเปลี่ยนเปนรถโดยสารขนาดเล็ก

    - จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง มาตรฐาน 2 (จ)

    - จำนวน 21-30 ที่นั่ง มาตรฐาน 2 (ค)

3. ควบคุมความเร็วไมเกิน 90 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

4. มีประตูฉุกเฉินรองรับ

กรณีเกิดอุบัติเหตุ

90km/h

ทางออกฉุกเฉิน
EMERGENCY EXIT

มาตรฐานรถโดยสารไทย

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
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หนดอายุการใชงานรถแท็กซ�่ ไมเกิน 9 ป นับแตวันจดทะเบียนครั้งแรก

เมื่อครบอายุตองสงคืนแผนปายทะเบียนและใบคูมือจดทะเบียนรถ ภายใน 30 วัน 

และถอดอุปกรณสวนควบของรถแท็กซ�่ เชน  โปะไฟ มิเตอร และหามนำไปใช

รับจางรับ-สงผูโดยสารโดยเด็ดขาด
ที่มา : กรมการขนสงทางบก

สังเกตหมวดทะเบียน รถแท็กซ�่ครบอายุ กอนใชบร�การ 

ทฉ , ทต, ทท, ทธ, ทน, ทพ, ทม, ทย, ทร, ทล, ทจ, มก, มข, มค, มง, มจ

พบรถแท็กซ�่หมดอายุใหบร�การปรับสูงสุด ปลดปายทะเบียน  ทันที!!

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 25616666



ลักษณะรูปเคร�่องหมายรูปสามเหลี่ยม

• เคร�่องหมายรูปสามเหลี่ยมดานเทายาวไมต่ำกวาดานละ 50 เซนติเมตร

• ขอบสีแดงสะทอนแสงกวาง 5 เซนติเมตร

• สี่เหลี่ยมผืนผาสีดำ กวาง 8 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร 

 หัวทายมน อยูบนพื้นสีขาวแนวดิ่ง

  การบังคับใชกฎหมาย

• ผูประกอบการ ที่ไมจัดเตร�ยมเคร�่องหมายไวประจำรถมีความผิดฐานไมปฏิบัติตามเง�่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนสง พ.ศ. 2558 

 มีโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท (โทษตามมาตรา 36 ประกอบกับมาตรา 131 แหง พ.ร.บ. การขนสงทางบก พ.ศ. 2522)

• ผูขับรถละเลยไมแสดงเคร�่องหมายหร�อสัญญาณ เมื่อจำเปนตองจอดรถในทางเดินหร�อไหลทาง มีโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท (โทษตามมาตรา 102 (4) 

 ประกอบกับมาตรา 127 แหง พ.ร.บ. การขนสงทางบก พ.ศ. 2522)

ประเภทของทาง ระยะทางการวาง ทั้งด้านหน้า

และด้านหลังของรถ

ทางเดินรถ (ตาม พ.ร.บ. 

การจราจรทางบก พ.ศ. 

2522) 

ในเขต กทม. พัทยา และ

เขตเทศบาล : ไม่ก�าหนด

นอกเขต : ไม่ต�่ากว่า 50 เมตร

ทางหลวง (ตาม พ.ร.บ. 

ทางหลวง พ.ศ. 2535)

ไม่ต�่ากว่า 150 เมตร

มาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ส�าหรับผู้ประกอบการขนส่ง

•	 เมื่อจ�าเป็นต้องจอดรถบนทางเดินหรือไหล่ทาง ต้องมีเครื่องหมายแสดง

 อย่างน้อย 2 ชิ้น

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
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เครื่องหมายเตือนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า  ยาวไม่น้อยกว่าด้านละ 50 เซนติเมตร พร้อมขาตั้งหรือฐานตั้ง 

ขอบสีแดงสะท้อนแสง ด้านในเครื่องหมายอาจมีพ้ืนสีขาวและรูปส่ีเหลี่ยมผืนผ้าสีด�าหัวท้ายมนในแนวดิ่ง 

หรือมีแถบสะท้อนแสงสีแดงเพิ่มเติม หรือเป็นพื้นที่เปิดโล่งก็ได้

กรวยสะท้อนแสง  ต้องสูงไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ฐานตั้งกว้างไม่น้อยกว่า 28 เซนติเมตร พื้นสีส้มตลอด

ทั้งอัน มีแถบสะท้อนแสงสีขาวกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร คาดตามแนวนอนโดยรอบอย่างน้อย 1 แถบ

โคมไฟสัญญาณ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 6 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 24 เซนติเมตร พร้อมขาตั้งหรือ

ฐานตั้ง ส่วนของไปสัญญาณต้องเป็นไฟสีเหลืองอ�าพันกะพริบและไฟสีขาว

รูปแบบเครื่องหมายหรือสัญญาณที่ต้องแสดงเมื่อจ�าเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง 

ทั้ง 3 รูปแบบ (ที่มา : กรมการขนส่งทางบก)

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
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สิทธิ UCEP (Universal Coverage for Emergency 

Patients) คอื สทิธกิารรกัษาตามนโยบายของรฐั เพือ่คุ้มครองผู้ป่วย

ฉกุเฉนิวกิฤต ให้สามารถเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลทกุแห่งที่ใกล้

ที่สุดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤตและสามารถเคลื่อนย้าย

ได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

การคุ้มครองสิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต 

มีสิทธิ์ทุกที่  (Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP)

ที่มา : ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
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1.

2.

3.

4.

5.

ขั้นตอนการใช้สิทธิ

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต เข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

โรงพยาบาลประเมินอาการ และคัดแยกระดับความรุนแรง

ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ตรวจสอบ

ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

กรณีเข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤต จะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ 

UCEP ทันที แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

กรณีไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤต ให้รีบประสานโรงพยาบาล

ตามสิทธิ หากประสงค์รักษาต่อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

UCEP

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
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02 04 06

01 03 05

หมดสติ ไม่รู้สึกตัว 

ไม่หายใจ

ซึมลง เหงื่อแตก 

ตัวเย็น

แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก 

พดูไม่ชัดเจนแบบปัจจบัุน

ทนัด่วน หรอืชกัต่อเนือ่ง

ไม่หยุด

หายใจเร็ว หอบเหนื่อย

รุนแรง หายใจติดขัดมี

เสียงดัง

เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน 

รุนแรง

อาการอื่น ท่ี มีผลต ่อ

การหายใจ ระบบการ

ไหลเวียนโลหติ และระบบ

สมองท่ีเป็นอนัตรายต่อ

ชีวิต

ที่เข้าข่าย ภาวะฉุกเฉินวิกฤต...อาการ6

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
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โดย นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา

นักนิติกรช�านาญการพิเศษ กองกฎหมาย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ประเทศไทยเป็นฐานการผลติรถจักรยานยนต์ชัน้น�าของโลก	และมีแนวโน้ม

ว่าจะมกีารขยายฐานการผลติรถจกัรยานยนต์ประเภท	Big	bike	ในประเทศไทย

เพือ่จ�าหน่ายทัง้ในและต่างประเทศเพิม่ขึน้	จากการขยายตวัภาคการผลติและ

การตลาดของอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์	ส่งผลให้เกดิความสะดวกและหาซ้ือ

รถจักรยานยนต์ส�าหรับผู้บริโภคเพิ่มขึ้น	ส่งผลให้ปริมาณของรถจักรยานยนต์

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี	

 จากการส�ารวจของส�านกังานสถติิแห่งชาตติัง้แต่ปี	พ.ศ.	2550	ถงึปัจจุบัน 

มียอดสะสมของรถจักรยานยนต์ท่ีได้จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก

มเีกอืบ	24	ล้านคนัi	จ�านวนรถจกัรยานยนต์สะสมท้ังหมดในประเทศนัน้มอีตัรา

การครอบครองเท่ากับ	 3	 คน	 ต่อ	 1	 คัน	 ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับ

ประเทศอ่ืน	 และเมื่อพิจารณาถึงภาพรวมอัตราการเติบโตของยอดขาย

จักรยานยนต์ประเภท	Big	bike	ในช่วง	5	ปีทีผ่่านมามอีตัราการเติบโตเพ่ิมขึน้

ถึง	20%	แสดงให้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภค	(อุปสงค์)	ต่อการซ้ือ	

Big	bike	มาขับเพิ่มมากขึ้นทุกปี

1.

ปี พ.ศ.
ยอดจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ 

Big Bike (คัน)

2555 6,206

2556 13,423

2557 16,603

2558 19,962

2559 23,985

2560	(ข้อมูล	6	เดือนแรก) 17,098

ผลงานวิชาการหรือนวัตกรรม

ใบขับขี่ Big bike กับการสร้างมาตรฐานผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่

ในประเทศไทย

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
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	 นอกจากนี้	 ยังพบเห็นเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่	 18	 ปี	 ซ่ึงเร่ิมได้รับอนุญาตให้ขับรถ

จักรยานยนต์เกิน	110	ซีซี	ขับขี่รถ	Big	bike	เพิ่มมากขึ้น	เพราะมีทัศนคติในท�านองว่า

ขับรถใหญ่แล้วดูเท่สมเป็นชายชาตรีเสมือนพระเอกในหนังฮ่องกงเรื่องผู้หญิงข้าใคร

อย่าแตะ	ซึ่งท�าให้ภาพลักษณ์ของ	Big	bike	 เริ่มเป็นที่รู้จักในสังคมไทย	ผนวกกับการ

โฆษณาที่เน้นจุดขายเรื่องสมรรถนะความเร็วและแรงยิ่งท�าให้รถประเภทนี้เป็นที่

ต้องการของวัยรุ่น

 

วันที่	27	เม.ย.	60	เวลา	2.00	น.	วัยรุ่นขี่บิ๊กไบค์เสียหลักชนเสาป้ายสัญลักษณ์

จราจรบนเกาะกลางถนนเทพารกัษ์	กม.ที	่23	ต�าบลบางเสาธง	อ�าเภอบางเสาธง 

จังหวัดสมุทรปราการ	เสียชีวิตทั้งคนขี่และคนซ้อนท้าย	2	ศพ	

(ที่มา	:	http://news.ch3thailand.com/local/42085)

	 	 ในขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่า	กลุ ่มเด็กและเยาวชน

ทีเ่ร่ิมเข้าสูวั่ยหนุม่สาว	(อายรุะหว่าง	15	–	18	ปี)	เป็นกลุม่ทีม่คีวามเสีย่ง

ต่อการเกิดอบุตัเิหตจุากรถจักรยานยนต์มากทีส่ดุ	ซึง่สอดคล้องกับข้อมูล

จากระบบการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ	ส�านักโรคไม่ติดต่อ	กรมควบคุมโรค	

กระทรวงสาธารณสุข	ในปี	2558	ชี้ให้เห็นว่า	กลุ่มอายุที่เสียชีวิตจากรถ

จักรยานยนต์มากที่สุด	คือ	กลุ่มอายุ	15	–	19	ปี	ถึงร้อยละ	15.82	อันมี

สาเหตุมาจากอายุของผู้ขับขี่	และประสบการณ์ในการขับขี่ที่ไม่สัมพันธ์กับ

ความแรงของเครื่องยนต์อย่าง	 Big	 bike	 ปัญหาที่กล่าวมานี้ยังคงต้องการ

ค�าตอบว่า	 เด็กและเยาวชนควรได้รับอนุญาตให้ขับขี่รถ	 Big	 bike	หรือไม่	

เพราะรถ	Big	bike	เป็นรถที่มีสมรรถนะสูง	ผู้ขับขี่จะต้องมีความพร้อมด้าน

สมรรถนะทางร่างกาย	ความรู้	และประสบการณ์ในการขับขี่อย่างมาก

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2561 73



	 ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	 21	สิงหาคม	2561	ขานรับ

นโยบายสร้างกระบวนการรบัรองมาตรฐานการขบัรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่

ตั้งแต่	400	ซีซี	ขึ้นไป	หรือที่มักเรียกกันติดปากว่า	“มอเตอร์ไซด์	Big	bike”	

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับประเภทใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	

(ขนาด	110	ซซีีขึน้ไป)	นัน้	สามารถเข้ามารบัการทดสอบแบบสมคัรใจซึง่ไม่ใช่

เงื่อนไขบังคับ	แต่เป็นการสร้างกระบวนการทางเลือก	(choice)	เพื่อให้ผู้ขับขี่	

Big	Bike	มีสิทธิยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นการเฉพาะ	เพื่อให้เกิดความรู้สึก

ภาคภมูใิจในฐานะผูไ้ด้รบัการรบัรองมาตรฐานการขบัขีท่ี่ปลอดภยั	ท้ังนี	้ในหมู	่

Biker	หรือผู้นิยมใช้ยานยนต์สองล้อท่ีมีก�าลังแรงและสมรรถนะความเร็วสูง

ดังกล่าว	ต่างเห็นด้วยกับการท่ีรัฐจะก�าหนดให้การขับขี่	Big	bike	ต้องผ่าน

การทดสอบทีม่มีาตรฐานท่ียากและเข้มงวดกว่าการขับขีร่ถจกัรยานยนต์ทัว่ไป	

เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพผู้ขับขี่และสร้างความมั่นใจให้กับบรรดาผู้ขับขี่

ยานพาหนะประเภทอื่นที่ใช้ท้องถนนร่วมกัน	

ข้อพจิำรณำเก่ียวกับผูม้สีทิธขิบัขีร่ถจักรยำนยนต์ Big bike ในประเทศไทย

 พระรำชบญัญติัรถยนต์ พ.ศ. 2522	ก�าหนดเงือ่นไขอายผุูข้อใบอนญุาต

ขับรถจักรยานยนต์ไว้	3	ชนิด	คือ

 ชนิดที ่1 : ใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนต์ส่วนบคุคลชัว่ครำว	ก�าหนด

ให้ผูข้ออนญุาตครัง้แรก	ต้องมีอายไุม่ต�า่กว่า	15	ปี	(ใบขบัขีมี่อาย	ุ1	ปี)	เงือ่นไข

คืออนุญาตให้ขับได้เฉพาะรถจักรยานยนต์ขนาดกระสอบสูบไม่เกิน	 110	ซีซี	

และกรณีที่ผู้ขออนุญาตยังมีอายุไม่ถึง	18	ปี	เมื่อใบอนุญาตครั้งแรกหมดอายุ

จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต	ขับขี่ชั่วคราว	ซึ่งใบอนุญาตที่ขอต่ออายุนี้

จะมีอายุ	2	ปี

 ชนิดที่ 2 : ใบอนุญำตขับรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคล	(ใบขับขี่มีอายุ	

5	ปี)	ก�าหนดให้ผู้ขออนุญาตต้องมีอายุไม่ต�่ากว่า	18	ปี	และต้องเป็นผู้ที่ได้รับ

ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	มาแล้วไม่น้อยกว่า	1	ปี

 ชนิดที ่3 : ใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะ	หรอืทีเ่ราคุ้นเคย

ในชื่อมอเตอร์ไซด์รับจ้างนั้น	ผู้ขออนุญาตต้องมีอายุไม่ต�่ากว่า	20	ปี	และต้อง

ได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชนิดที่	2	แล้ว
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 สรุปง่ำยๆ ว่ำบุคคลทั่วไปสำมำรถหำซื้อ Big bike มำขับได้ทันที

เมื่อเปลี่ยนจำกใบอนุญำตชนิดที่ 1 (ชั่วครำว) มำเป็นใบอนุญำตชนิดที่ 2 

(ส่วนบุคคล) ตำมที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น โดยขยับจำกที่เคยขับประเภท

ไม่เกนิ 110 ซซี ีไปขบัรถท่ีมีขนำดใหญ่ขึน้แบบไม่จ�ำกดัซซีไีด้เลย ถอืเป็น

ช่องว่ำงของกฎหมำยทีห่ลำยฝ่ำยกงัวล	ว่าท้ายทีส่ดุแล้วควรก�าหนดเงือ่นไข

อายขุองผู้มีสทิธขิอใบอนญุาตขบั	Big	bike	เท่าใด	และควรต้องมปีระสบการณ์

หรือทักษะความช�านาญในระดับใดที่เพียงพอจะขับรถประเภทนี้ได้

	 สืบเนื่องจากรถจักรยานยนต์ที่มีกระบอกสูบรวมกัน	ตั้งแต่	400	ซีซี	

ขึน้ไป	มปีระเดน็ท่ีต้องพจิารณาหลายเร่ืองด้วยกนั	ประเดน็แรก	คอื	การก�าหนด

ช่องจราจรเดินรถ	(เลน)	ว่า	ยังจ�าเป็นต้องขับช่องทางซ้าย	เหมือนกับ

รถจักรยานยนต์ท่ัวไปท่ีซีซีต�่ากว่า	 หรือไม่อย่างไร	 เพราะ	 รถชนิดนี้มี

ความเร็วสูง	เมื่อไม่สามารถขับเลนซ้ายได้	การขับเลนขวาจะส่งผลกระทบ

ต่อการใช้ทางร่วมกับรถยนต์และรถขนาดใหญ่อื่นๆ	หรือไม่อย่างไร

	 นอกจากนี	้ปัจจยัด้านสภาพการจราจร	โดยเฉพาะในเขตเมอืงใหญ่ๆ	

ซ่ึงการจราจรคับคั่ง	 การใช้	 Big	 bike	 น่าจะประสบปัญหาในการขับขี	่

เนื่องจากไม่สามารถใช้ความเร็วในการทรงตัวได้	 ซึ่งจ�าเป็นที่รัฐจะต้อง

ออกแบบทางพิเศษส�าหรับรถประเภทนี้	 รวมถึงสิทธิในการใช้ความเร็ว

เกินกว่ารถจักรยานยนต์ทั่วไป	เช่น	อาจอนุญาตให้ขับหรือใช้บริการ

บนทางพเิศษ	(ทางด่วน)	หรอืทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง	(มอเตอร์เวย์)	ได้ 

หรอืก�าหนดโซนนิง่เฉพาะเพือ่ความคล่องตวัในการขบัขีเ่พือ่ไม่ให้เกดิปัญหา

ในการใช้ทางร่วมกบัยานพาหนะขนาดเลก็	เป็นต้น	แต่ทว่า	เมือ่มองอกีมมุหนึง่ 

การก�าหนดให้มีใบอนุญาตขับ	Big	bike	โดยเฉพาะ	อาจเป็นการสนับสนุน

หรือส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มปริมาณการใช้รถชนิดนี้มากขึ้นตามไปด้วย	ซึ่ง

รัฐก็ต้องมีมาตรการควบคุมดูแลและเฝ้าระวัง	 โดยเฉพาะการป้องกัน

อุบัติเหตุจากการใช้ความเร็วซึ่งมีโอกาสเกิดเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2561 75



 ประเด็นท่ี 2	นอกจากกรณีช่องจราจรแล้ว	 รัฐต้องให้ความส�าคัญ

เรื่องการคัดกรองคุณภาพของผู้ขับขี่ด้วย	 ดังนั้น	 ใบขับขี่	 Big	 bike	 ต้องมี

มาตรฐานความยาก	เพือ่ให้ได้คนทีม่คีณุภาพในการขบัขีจ่ริงๆ	หากเปรียบเทยีบ

กับประเทศญี่ปุ่นผู้ขออนุญาตขับรถ	แม้จะอนุญาตให้บุคคลที่มีอายุไม่ต�่ากว่า	

16	ปี	เข้ารบัการทดสอบได้	แต่จะแยกใบอนุญาตขับรถจกัรยานยนต์ตามระดบั

ความยากออกเป็น	 4	 ประเภท	 ได้แก่	 เริ่มจากประเภทที่	 1	 ไม่เกิน	 50	 ซีซ	ี

ประเภทที่	2	ไม่เกิน	125	ซีซี	และประเภทที่	3	ไม่เกิน	400	ซีซี	และประเภท

สุดท้ายคือ	Big	bike	ซึ่งมีความจุกระบอกสูบตั้งแต่	 400	ซีซีขึ้นไป	 โดยต้อง

ผ่านการทดสอบตามระดับความยากตามแต่ขนาดซีซีก่อน	 เรียกได้ว่ากว่า

บคุคลจะมคีณุสมบตัเิข้ารบัการทดสอบเพือ่ขอใบอนญุาต	Big	bike	ได้	กม็อีายุ

ที่เพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงวัยที่เหมาะสมแล้ว

 ในประเทศญีปุ่น่กำรได้มำซึง่ใบอนญุำตขบั Big bike นัน้ อยูใ่นระดบั

ที่ยำกมำกถึงยำกท่ีสุดจนแทบจะไม่มีใครเลยที่สอบผ่ำนในครั้งแรกหรือ

ในครั้งเดียว ส�ำหรับคนที่สอบไม่ผ่ำนก็ต้องพัฒนำตนเองให้มีคุณภำพเพ่ือ

ให้ผ่ำนกำรทดสอบ มีกำรกล่ำวกันว่ำผู้ที่ผ่ำนกำรทดสอบได้ใบอนุญำตขับ 

Big bike ในญี่ปุ่น ถือว่ำเป็นผู้ขับขี่มีคุณภำพสูงมำกและมีมำตรฐำนเป็นที่

ยอมรับในระดับสำกล

	 แน่นอนว่าการสร้างกระบวนการรับรองมาตรฐานผู้ขับรถ	 Big	 bike	

ที่ประเทศไทยก�าลังพัฒนาอยู่นี้จะต้องมีระดับความยากที่เข้มข้นเทียบเท่า

มาตรฐานสากล	เพราะเราหยิบเอาแนวทางของญี่ปุ่นมาเป็นต้นแบบ	ทั้งเรื่อง

คณุภาพผู้ขบัข่ี	และเรือ่งการปรับปรุงกฎระเบยีบทีเ่หมาะสมกบัยคุสมยั	รวมถงึ

การสร้างนวัตกรรมการอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและกำรบังคับใช้กฎหมำย

 ข้อเสนอเชิงนโยบำย

	 1.	 ควรสร้างความพร้อมเรื่องสนามสอบที่เพียงพอและเป็นมืออาชีพ	

เนื่องจากคนที่ขับ	Big	bike	ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ฐานะและเข้าถึงสินค้าซื้อได้ง่าย	

ดังนัน้หากเป็นไปได้	รัฐควรมมีาตรการจงูใจให้ผูป้ระกอบการหรอืบริษทัผูผ้ลติ	

Big	bike	มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้บริการทดสอบ	หรือฝึกอบรมให้ทัดเทียม

กับนานาชาติ	ซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐได้อีกทางหนึ่ง

	 2.	 ควรสร้างความตระหนักแก่ภาคธุรกิจผู ้ผลิตรถจักรยานยนต์

ขนาดใหญ่	ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการรณรงค์ส่งเสริมการขาย

ในบริบททีเ่หมาะสมต่อสงัคมไทย	ค�านงึถงึความปลอดภยัสาธารณะ	และตัง้อยู่

บนพ้ืนฐานของการด�าเนนิธรุกจิทีมี่ความรับผดิชอบต่อผูบ้รโิภค	อาทิ	การผลติ

รถจักรยานยนต์ซีซีต�่าออกสู่ตลาด	เพื่อให้นักขับหน้าใหม่มีทางเลือกในการ

ใช้งานด้วยความเรว็ทีเ่หมาะสม	การปลูกฝังให้ผู้เริม่ขบัขีร่ถจักรยานยนต์ใช้รถ

ทีม่คีวามจุกระบอกสบูรวมขนาดต�า่	และจงึค่อยๆ	เพิม่ขนาดความจุเมือ่มทีกัษะ

ความช�านาญอันเป็นการสั่งสมประสบการณ์

	 3.	 ควรเน้นย�า้ผูไ้ด้รับอนญุาตให้ขบั	Big	bike	ตระหนกัถงึการใช้อุปกรณ์

นริภยัและเครือ่งป้องกนัอนัตราย	จากการขับขี	่รวมถงึการเข้มงวดเรือ่งการใช้

ความเร็วในพื้นที่ชุมชนหรือเขตจ�ากัดความเร็ว
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 ข้อเสนอด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำย

	 1.	 ต้องแยกชนิดใบอนุญาตขับ	 Big	 bike	 ออกจากใบอนุญาตรถ

จักรยานยนต์ทั่วไป	เพื่อให้เกิดความชัดเจน	โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการ

ออกใบอนญุาตขบัรถยนต์ทีม่กีารแยกชนดิรถขนาดเลก็รถขนาดใหญ่	เพราะมี

ประเด็นเรื่องความสามารถในการขับขี่และการใช้ทักษะที่สูงขึ้น

	 2.	 ต้องเป็นมาตรการบงัคบัทีม่สีภาพเดด็ขาดเพือ่สร้างความปลอดภยั	

มิใช่เป็นมาตรการทางเลือกเพื่อสร้างความภาคภูมิใจอันมีลักษณะให้สิทธิแก่

ผู ้ขับขี่ที่จะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ได้	 โดยก�าหนดให้ผู ้ที่ประสงค์จะขับรถ

จักรยานยนต์ขนาดกระบอกสูบรวมตั้งแต่	 400	 ซีซีขึ้นไป	ต้องมีใบอนุญำต

ส�ำหรับ Big bike เป็นกำรเฉพำะ	 เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่มีประสิทธิภาพใน

การจัดระเบียบเพื่อสร้างมาตรฐานการขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้

ความเร็วสูงชนิดนี้	ให้มีความปลอดภัยที่ยั่งยืน

	 3.	 ต้องก�าหนดระยะเวลาในการจัดระเบียบการขับขี่	Big	bike	ให้เป็น

มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ	กล่าวคือ	ให้โอกาสแก่ผู้ขับขี่ที่ได้รับใบอนุญาต

ขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลและได้ขับขี่	 Big	 Bike	 อยู่ก่อนที่รัฐจะสร้าง

กระบวนการรับรองเช่นว่านี้	ให้มาเข้ารับการทดสอบและยื่นขอเปลี่ยนชนิด

ใบอนุญาตเป็นใบขับขี่	Big	bike	ภายในเวลาที่เหมาะสม	เช่น	ภายใน	180	วัน	

หรือ	1	ปี	นับแต่มีการประกาศชนิดใบขับขี่	Big	bike	เป็นการเฉพาะ	ซึ่งจะ

ช่วยให้เกิดกระบวนการคดักรองผูข้บัขีท่ีม่คุีณภาพ	และมีประสทิธภิาพในการ

บังคับใช้กฎหมายมากขึ้น

 เมือ่ผูข้ออนญุาตผ่านการทดสอบมาตรฐานการขบัขีร่ถ	Big	bike	ตามที่

รัฐก�าหนดแล้ว	ย่อมแสดงถงึความสามารถ	ในการขับรถจกัรยานยนต์ได้ทกุชนดิ 

สามารถพกใบขับขี่	Big	Bike	แค่ใบเดียว	 เพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจร	

เมื่อขอตรวจก็น่าจะเพียงพอต่อการสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัย

บนท้องถนนได้
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วงเวยีนบริเวณสามแยกถนนจิระนครระห
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โดย นายเปมิช บุญยะเวศ

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา ฝ่ายวิศวกรรมจราจร

เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

	 การขับขี่ที่ขาดความระมัดระวัง	 ไม่เคารพกฎจราจร	 ฝ่าฝืนป้ายและ

เครื่องหมายจราจร	 เช่น	 ไม่หยุดรถเมื่อเห็นป้ายหยุด	 ฝ่าฝืน

สัญญาณไฟจราจร	 การใช้ความเร็วสูงเกินกว่าท่ีจะหยุด

รถได้ทัน	 ล้วนเป็นสาเหตุส�าคัญของอุบัติเหตุ

ทางถนน	โดยเฉพาะบริเวณทางร่วมทางแยก	

	 ถนนสายรองหรือถนนในเขตชุมชน	

ก็อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เช่นเดียวกันกับ

ถนนสายหลัก	 ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสีย

ต่อชวีติและทรพัย์สนิทัง้ของผูใ้ช้รถใช้ถนน

ด้วยกันเองและของทางราชการ	 เช่น	

ป้ายจราจร	เสาสญัญาณไฟจราจร	เสาไฟฟ้า 

เสาโทรศัพท์	 ต้นไม้ในเขตทาง	 ฯลฯ	 ซึ่ง

ความเสียหายจากอุบัติเหตุทางถนนนี้	

นับเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจท่ีมีมูลค่า

สงูมากในแต่ละปี4	ดงันัน้ผูเ้กีย่วข้องจงึจ�าเป็นต้อง

มมีาตรการบางอย่างเพือ่ลดความสญูเสยีในลกัษณะนี้

ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกทุกเวลา	

	 มาตรการที่มีประสิทธิผลดีมาตรการหนึ่งคือ	มาตรการที่ท�าให้ผู้ขับขี่

ลดความเร็วลง	เพือ่ให้สามารถหยดุรถได้ทนัก่อนทีจ่ะเกดิอนัตรายขึน้กับตวัเอง

และ/หรือผู้ใช้ถนนอื่นๆ	

 วงเวยีนขนาดเลก็	(Traffic	Circle)	เป็นเครือ่งมอืหนึง่ของมาตรการสยบ

การจราจร	(Traffic	Calming)	ทีส่ามารถน�ามาใช้ส�าหรบัแก้ไขปัญหาอบุตัเิหตุ

บริเวณทางร่วมทางแยกของถนนสายรองหรือถนนในย่าน

ชุมชน	ย่านที่พักอาศัยที่ได้ผลดี	เนื่องจากผู้ขับขี่จ�าเป็น

ต้องลดความเรว็ของยานพาหนะขณะแล่นผ่านทาง

แยกลง	 ประกอบกับต้องเพิ่มความระมัดระวัง

ขณะขบัขีเ่พือ่ไม่ให้เฉีย่วชนกบัวงเวยีน	จากการ

ที่เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ทดลองติดตั้ง

วงเวียนขนาดเล็กมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง	

พบว่าความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

ที่เคยเกิดขึ้นบริเวณทางแยกที่ได้รับการ

ตดิตัง้วงเวยีนแล้ว	ลดลงท้ังจ�านวนครัง้ของ

อุบัติเหตุและความรุนแรงของการสูญเสีย 

ดังนี้คือ

อุบัติเหตุทางถนนลดได้ด้วยวงเวียน2.
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	 การทดลองตดิตัง้วงเวยีนขนาดเลก็โดยน�าแผงก้ันคอนกรตี	มาวางเรยีง

เป็นวงกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ	3	เมตร	บริเวณสี่แยกถนน

นิพัทธ์สงเคราะห์	3	ตัดกับถนนนิพัทธ์สงเคราะห์	1	ซอย	4	ซึ่งเดิมก่อนที่จะ

ทดลองติดตั้งวงเวียน	ในช่วงระหว่างปี	2539	ถึงปี	2545	ได้มีการบันทึก

เอาไว้ว่า	ทางแยกแห่งนีเ้คยมีผูบ้าดเจ็บสาหัส	3	รายและชีวติ	4	ราย	แต่หลงัจาก

ที่ได้มีการทดลองติดตั้งวงเวียนขนาดเล็กบริเวณทางแยกแห่งนี้แล้วเป็นเวลา	

2	 ปี	 ปรากฏว่า	 ไม่มีการบันทึกว่ามีผู้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตที่ทางแยกน้ี

อีกเลย	 ส่วนการทดลองติดตั้งวงเวียนบริเวณถนน

จิระนครพบว่า	 หลังจากท่ีได้มีการติดต้ัง

วงเวียนแล้วเป็นผลให้จ�านวนครั้งของ

อุบัติเหตุลดลงและไม่เกิดอุบัติเหตุ

ที่มีการบาดเจ็บรุนแรง1

 

	 เมื่อมาพิจารณาถึงมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจ	 อันเนื่องมาจาก

อุบัติเหตุทางถนนของสี่แยกถนนนิพัทธ์สงเคราะห์	 3	 ตัดกับถนนนิพัทธ์

สงเคราะห์	1	ซอย	4	ก่อนติดตั้งวงเวียน	พบว่า	มีความสูญเสียเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า

ปีละ	 4,943,978	บาท4ในขณะที่มูลค่าการลงทุนติดตั้งวงเวียนแบบชั่วคราว	

ใช้งบประมาณเพยีง	30,000	บาท	ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบอตัราส่วนของผลประโยชน์

ที่ได้รับต่อมูลค่าการลงทุน	(B/C	ratio)	แล้ว	จะได้ค่า	B/C	ratio	=	165	ในปีแรก 

และเมื่อเวลาผ่านมาแล้ว	15	ปี	(2545	-	2560)	จะได้	B/C	ratio	=	2,472	
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วงเวยีนบริเวณสามแยกถนนจิระนครที่ไดร้บัการปรบัปรงุเป็นวงเวียนถาวร
แลว้ใน

ปจัจ
บุัน
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	 หรอือาจกล่าวอีกนยัหนึง่ได้ว่า	วงเวยีนขนาดเลก็แห่งนีส้ามารถลดความ

สูญเสียทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนได้ประมาณปีละ	

4,943,978	 บาท	 และเมื่อนับตั้งแต่เริ่มติดตั้งวงเวียนขนาดเล็กแห่งนี้มาเป็น

เวลานานกว่า	 15	 ปี	 สามารถลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า	

74,159,676	บาทแล้ว

	 ดังน้ัน	 เม่ือเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่ได้รับ	 กับมูลค่าการลงทุนแล้ว	

จะเห็นได้ชัดเจนว่า	 การลงทุนติดตั้งวงเวียนขนาดเล็ก	 นับเป็นการลงทุนที่

คุ้มค่ามาก	ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงวงเวียนแบบชั่วคราว

	 จวบจนถึงปัจจุบัน	 เทศบาลนครหาดใหญ่	 ได้ด�าเนินการติดตั้งวงเวียน

ขนาดเล็กไปแล้ว	ประมาณ	15	แห่ง	เป็นวงเวียนถาวรจ�านวน	3	แห่ง	และ

วงเวียนแบบชั่วคราว(อยู ่ในระหว่างการทดลอง)จ�านวน	 12	 แห่ง	 และ

ในปีงบประมาณ	2562	นี	้จะได้ด�าเนนิการปรับปรุงวงเวยีนแบบชัว่คราวทีไ่ด้ผ่าน

การทดลองแล้ว	9	แห่งให้เป็นวงเวยีนแบบถาวร	เพือ่ความปลอดภยัในการสญัจร
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	 	 สงขลา.

	 3.	 เปมิช	บณุยะเวศ,	พชัิย	ธานรีณานนท์	และ	ววิฒัน์	สทุธวิภิากร.	2551.  

  การศกึษาการใช้กลยทุธ์การสยบการจราจรในประเทศไทย:	กรณศึีกษา  

	 	 หาดใหญ่.	ประชุมวิชาการ	การขนส่งแห่งชาติ	ครั้งที่:	3.

	 4.	 วรีพฒัน์	บณุฑรกิ.	2550.	การประเมินค่าความสูญเสียจากอุบัตเิหต ุ

	 	 จราจรทางบกในประเทศไทย	 กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา	 .	 

	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.	สงขลา.
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โดย ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน

อ�าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

	 อ�าเภอท่าหลวงตั้งอยู ่ห่างจากอ�าเภอเมืองลพบุรีประมาณ	 80-90	

กิโลเมตร	 มีเส้นทางเล่ียงในการเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมา	 ท�าให้ช่วง

เทศกาลมีปริมาณรถหนาแน่น	 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร	

โดยเฉพาะการท�าไร่อ้อย	โดยมโีรงงานน�า้ตาลตัง้อยูใ่นพืน้ที	่นอกจากนีย้งัเป็น

พืน้ทีท่ีม่แีหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่�าคญัหลายแห่ง	ได้แก่	น�า้ตกวงัก้านเหลือง 

เมืองโบราณซับจ�าปา	 และจ�าปีสิรินธร	 การสัญจรในพื้นที่ส่วนใหญ่จะใช้รถ

จกัรยานยนต์	รถกระบะ	รถขนอ้อย	รถพ่วงและรถไถลาก	เป็นหลกั	ด้วยลกัษณะ

บริบทของพ้ืนที่ดังกล่าวท�าให้มีปริมาณยานพาหนะใช้เส้นทางในพื้นที่เป็น

จ�านวนมาก	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงเทศกาล	อบุติัเหตุการจราจรทีพ่บได้บ่อย	

รนุแรง	ดงันัน้การขับเคลือ่นงานของ	การสนบัสนนุการป้องกนัอบุติัเหตุจราจร	

(สอจร.)	 ลพบุรีจึงเป็นภาพการท�างานในระดับอ�าเภอและมุ่งลงเจาะจงระดับ

ต�าบลมากกว่าการท�างานในระดับจังหวัด

 จากข้อมลูทีป่ระชมุศูนย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนนระดบัจงัหวัด 

อ�าเภอท่าหลวง	จังหวดัลพบุร	ีมีการเสยีชวีติจากอบัุตเิหตจุราจร	เป็นอนัดบั	3	

ของจังหวัด	(จาก	11	อ�าเภอ)	และจากข้อมูลอุบัติเหตุจราจรระดับอ�าเภอ	

มีการวิเคราะห์ในรายต�าบล	 เกิดการคืนข้อมูลให้ในแต่ละศูนย์ปฏิบัติการ

ความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถ่ิน	 เพ่ือให้มีการขับเคลื่อนในระดับต�าบล

อย่างเป็นรูปธรรม	มีผลท�าให้เกิดมาตรการที่ชัดเจนในระดับต�าบล	โดยมีการ

เชื่อมข้อมูลระดับต�าบล	ส่งถึงระดับอ�าเภอจนถึงระดับจังหวัด	เพื่อขับเคลื่อน

ให้เกดิผลลพัธ์ท่ีชดัเจนในการลดจ�านวนผูเ้สยีชวีติของอ�าเภอท่าหลวง	เน้นการ

แก้ไข	ปัจจัยหลัก	4	ประเด็นคือ	คน	รถ	ถนน	และสิ่งแวดล้อม

 

ตัวอย่างการด�าเนินงานที่ดี (Best Practice) ด้านความปลอดภัยทางถนน 

โครงการศูนย์ถนนท้องถิ่นเข้มแข็ง ชุมชนปลอดภัย อ�าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี3.
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	 ในการท�างานร่วมกนัของศนูย์ปฏบิตักิารความปลอดภยัทางถนนระดับ

อ�าเภอ	และระดบัท้องถิน่จะมกีารวเิคราะห์ประเมนิผลการท�างานร่วมกนัอย่าง

สม�า่เสมอ	จากการประเมนิผลการด�าเนนิงานร่วมกนัพบว่า	สถานการณ์ปัญหา

อุบัติเหตุจราจรทางถนนน้ันมักพบได้มากในถนนชนบท	 จึงเกิดแนวคิดที่จะ

ผลกัดนัให้เกดิการจดัตัง้	“ศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนนระดบัท้องถิน่” 

หรอื	“ศนูย์ถนนท้องถ่ิน”	ให้เกดิขึน้อย่างเป็นทางการ	มคี�าสัง่จัดตัง้และแต่งตัง้

เป็นลายลักษณ์อักษร	 ปัจจุบันสามารถจัดตั้งศูนย์ถนนท้องถิ่นครบทุกต�าบล	

จ�านวน	6	แห่ง	มนีายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลเป็นประธานศนูย์ถนนท้องถิน่ 

โดยมหีน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ	อาทเิช่น	ก�านนั	ผูใ้หญ่บ้าน 

โรงเรียน	 ทางหลวงชนบท	 โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่	 สาธารณสุขอ�าเภอ	

(สสอ.)	ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	เข้าร่วม	โดยมี

ปลดัอ�าเภอหรอืนกัวเิคราะห์ฯ	ท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุารของศูนย์ถนนฯ	โดยใน

ช่วงแรกศนูย์ปฏบิตักิารความปลอดภยัทางถนนระดบัอ�าเภอ	ท�าหน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้ง

สนับสนุนให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่นแต่ละแห่ง

สามารถด�าเนนิงานได้ด้วยตนเอง	โดยสนบัสนนุให้แต่ละชมุชนร่วมกันวเิคราะห์

จดุเสีย่งในชมุชนของตนเอง	และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาทีส่อดคล้อง

กับบริบทของแต่ละชุมชนเน้นการท�างานเชิงรุก

 

ตั้งคณะท�างาน	

สหสาขาวิชา

ประสานภาคี

เครือข่าย

เสนอหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

เน้นท�างานร่วมกัน

ระดับอ�าเภอ

ปฏิบัติการเชิงรุก

ระดับต�าบล

พัฒนาระบบบริการในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาจราจร

สรุปประเมินผลการด�าเนินงานด้านการป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางจราจรทุก	3	เดือน

เก็บรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูลอุบัติเหตุฯ
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กำรด�ำเนินงำน

1. กำรด�ำเนินกำรศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนนระดับอ�ำเภอ 

(ศปถ. อ�ำเภอ)

	 1.	 แต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์ปฏบิตักิารความปลอดภยัทางถนนระดับ

อ�าเภอ	หรือ	ศปถ.	อ�าเภอ

	 2.	 จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน

ระดับอ�าเภอ	จ�านวน	20-30	คน

	 3.	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน

ระดับอ�าเภอ

	 4.	 จัดประชมุคณะอนกุรรมการศนูย์ปฏบิตักิารความปลอดภยัทางถนน

ระดับอ�าเภอ	จ�านวน	10-12	คน	เพื่อสะดวกในการขับเคลื่อนงาน

	 5.	 เน้ือหาการประชุมน�าเสนอข้อมูลอุบัติเหตุจราจร	 ประกอบด้วย	

จ�านวนผู้บาดเจ็บ/จ�านวนผู้เสียชีวิต/จุดที่ชน/จุดเสี่ยง	โดยเน้นรูปภาพ/กราฟ	

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นภาพความเป็นจริงที่ชัดเจน

	 6.	 มีการจัดท�าแผนที่	(Mapping)	จุดเสี่ยงภาพอ�าเภอ/ต�าบล

	 7.	 จดัท�ามาตรการองค์กรความปลอดภยัทางถนนทัง้	11	แห่งในอ�าเภอ

ท่าหลวง	ประกอบด้วย	ศูนย์เด็กเล็ก	องค์การบริหารส่วนต�าบล	ทางหลวง

ท่าหลวง	เทศบาล	โรงงานน�้าตาล

	 8.	 มีการเชื่อมข้อมูลระดับจังหวัด	ระดับอ�าเภอ	ระดับต�าบล

	 9.	 หลงัจากแก้ไขจดุเสีย่งในแต่ละพืน้ทีแ่ล้วจะน�าเสนอผลลพัธ์การแก้ไข

ให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป

	 10.	จัดเวทีให้แต่ละต�าบลทั้ง	6	ต�าบล	น�าเสนอผลงานการด�าเนินงาน

ของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่น	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

	 11.	ประชุมแก้ไขจุดสี่ยงตามเจ้าภาพถนน	 ได้แก่	 ทางหลวงชนบท	

แขวงการทาง	องค์การบรหิารส่วนจังหวดั	(อบจ.)	องค์การบรหิารส่วนต�าบล	(อบต.)
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2. กำรด�ำเนินกำรศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนนระดับท้องถิ่น 

(ศปถ ท้องถิ่น) 

	 1.	 ประชุม	ศปถ.	ท้องถิ่น	ทั้ง	6	ต�าบลทุก	3	เดือน	

	 2.	 ลกัษณะการประชมุน�าเสนอข้อมูลอบุตัเิหตุจราจร	(จ�านวนผูบ้าดเจบ็/ 

จ�านวนผู้เสียชวีติ/	จุดท่ีชน/	จุดเสีย่ง)	เน้นภาพ/	กราฟ	เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุ

ได้เห็นภาพความเป็นจริงที่ชัดเจน

	 3.	 ให้ก�านนั	ผู้ใหญ่บ้าน	วาดแผนทีจ่ดุเสีย่งของแต่ละหมูบ้่าน	หลงัจากนัน้

ให้	อบต.	ถ่ายรูปจุดเสี่ยงจริง	น�ามาวิเคราะห์ร่วมกันเป็นจุดเสี่ยงของต�าบล

หาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับทีมสหวิชาชีพ

	 4.	 ในการประชมุแต่ละต�าบลมกีารค้นหาและแก้ไขจดุเสีย่งในพืน้ทีข่อง

ตนเองโดยใช้แรงงานคนและอุปกรณ์จากท้องถิ่นที่หาได้และงบประมาณจาก

องค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่ต�าบลตนเอง

	 5.	 มีการจัดตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาลโดยการมีส่วนร่วมของผู้น�า

ชุมชนและเยาวชนในพื้นที่

	 6.	 มีการรณรงค์สวมหมวกนริภยัคนในพืน้ทีโ่ดย	อาสาสมคัรสาธารณสขุ	

และหน่วยงานราชการในแต่ละพื้นที่

	 7.	 หลงัจากแก้ไขจุดเสีย่งแล้วน�าเสนอผลลพัธ์การแก้ไขให้ทีป่ระชมุทราบ

ในครั้งต่อไป

	 8.	 ติดตามประเมนิผลการด�าเนนิงาน	รวมถงึจัดเวทนี�าเสนอแลกเปลีย่น

แต่ละศูนย์ถนนท้องถิ่น
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สรุปผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยกำรเกิดอุบัติเหตุจรำจร ดังนี ้

 1.  คน	มีวิเคราะห์การเสียชีวิตเชิงลึกพบว่า	ผู ้เสียชีวิตจากการ

ข่ีมอเตอร์ไซด์ไม่สวมหมวกนริภยัเป็นส่วนใหญ่	จงึได้ด�าเนนิการจดัท�าโครงการ

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่	จ�านวน	3	โครงการ	ดังนี้

  1.1 โครงกำรหมู ่บ ้ำนต้นแบบควำมปลอดภัยทำงถนนท่ี 

บ้ำนหนองหัวช้ำง หมู่ 3 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ขับขี่ในชุมชน

  เป้ำหมำย

	 	 	 ประชาชนในชุมชนบ้านหนองหัวช้าง	หมู่	 3	บ้านหนองหัวช้าง	

อ�าเภอท่าหลวง	จังหวัดลพบุรี

  วัตถุประสงค์ของโครงกำร

	 	 	 1.	 เกิดการขบัเคลือ่นการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมความปลอดภยั

ทางถนนโดยผู้น�าชุมชน	 รพสต.	 โรงเรียน	 ชมรม	 เยาวชน	บ้านหนองหัวช้าง	

หมู่	3	บ้านหนองหัวช้าง	อ�าเภอท่าหลวง	จังหวัดลพบุรี

	 	 	 2.	 ชมุชนบ้านหนองหวัช้าง	หมู	่3	ต.หนองผกัแว่น	มกีารสวมหมวก

นิรภัย	100%

	 	 	 3.	 เกิดต้นแบบความปลอดภัยทางถนนในอ�าเภอท่าหลวง

	 	 	 4.	 มีการท�า	พรบ.รถ	ในหมู่บ้านหนองหัวช้าง	หมู่	3	บ้านหนอง

หัวช้าง	อ�าเภอท่าหลวง	จังหวัดลพบุรี	ครบ	100%	

	 จากการประชุม	ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระตับท้องถิ่น

ทั้ง	6	ต�าบล	อย่างต่อเนื่อง	จ�านวน	6	ครั้ง/ต�าบล	รวมทั้งสิ้น	36	ครั้ง	และมี

การเชื่อมโยงข้อมูลถึงระดับอ�าเภอและระดับจังหวัดตามล�าดับ	ได้วิเคราะห์	/

สอบสวน	 ผู ้เสียชีวิตในแต่ละต�าบล

ของอ�าเภอท่าหลวง	พบว่า	ผูเ้สยีชวีติ

ขี่มอเตอร์ไซด์	 ใช้ความเร็ว	ไม่สวม

หมวกนิรภัย	เป็นถนนในหมู่บ้าน	

และเสียชีวิตตรงที่เกิดเหตุเป็น

ส่วนใหญ่	 รวมถึงเป็นถนน

เส้นหลักของหมู่บ้าน

 

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2561 85



  กำรด�ำเนินกิจกรรม

	 	 	 1.	 จัดประชุม	ผู้น�าชุมชน	รพสต.	โรงเรียน	ชมรม	เยาวชน	

บ้านหนองหัวช้าง	หมู่	3	บ้านหนองหัวช้าง	อ�าเภอท่าหลวง	จ.ลพบุรี	เพื่อหา

แนวทาง/มาตรการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

	 	 	 2.	 เก็บข้อมูลการสวมหมวกนิรภัย	ก่อน/หลังด�าเนินการ

	 	 	 3.	 มีการขับเคลื่อนภายในหมู่บ้านร่วมกับผู้น�าชุมชน	 รพสต.	

โรงเรียน	ชมรม	เยาวชน	บริษัทกลางคุ้มครอง	ผู้ประสบภัย	โดยมีกิจกรรมเพื่อ

หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ส�าคัญ	 รวมถึงการประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านโดยใช้

เสียงตามสายในหมู่บ้านในการเข้าถึงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร

ในหมู่บ้าน	ทั้งการรณรงค์เมาไม่ขับ	การสวมหมวกนิรภัย	การตั้งด่านชุมชน

ในหมู่บ้านและการท�า	พรบ.	ให้ครบทุกหลังคาเรือน

  พื้นที่ด�ำเนินกำร

	 	 	 บ้านหนองหัวช้าง	 หมู่	 3	 บ้านหนองหัวช้าง	 อ�าเภอท่าหลวง	

จังหวัดลพบุรี	

  กลุ่มเป้ำหมำย

	 	 	 ประชาชนในชุมชนบ้านหนองหัวช้าง	หมู่	 3	บ้านหนองหัวช้าง	

อ�าเภอท่าหลวง	จังหวัดลพบุรี

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 25618686



	 	 	 4.	 การจัดท�าข้อมูล/ประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่มีการเก็บข้อมูลน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกันในทีมผู้น�าชุมชน	ครู	

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพระดบัต�าบล	อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	เยาวชนและบรษิทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยั	น�ามาบรูณาการในการแก้ปัญหาอบุตัเิหตุ

จราจรร่วมกัน

  ประโยชน์ที่คำดจะได้รับ/ตัวชี้วัด

	 	 	 1.	 เกิดการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยทางถนนโดยผู้น�าชุมชน	

รพสต.	โรงเรียน	ชมรม	เยาวชน	บ้านหนองหวัช้าง	หมู	่3	บ้านหนองหวัช้าง	อ�าเภอท่าหลวง	จงัหวดัลพบุรี

	 	 	 2.	 ชุมชนบ้านหนองหัวช้าง	หมู่	3	ต.หนองผักแว่น	มีการสวมหมวกนิรภัย	100%

	 	 	 3.	 เกิดต้นแบบความปลอดภัยทางถนนในอ�าเภอท่าหลวง

	 	 	 4.	 มีการท�า	พรบ.รถ	 ในหมู่บ้านหนองหัวช้าง	หมู่	 3	บ้านหนองหัวช้าง	อ�าเภอท่าหลวง	

จ.ลพบุรี	ครบ	100%

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2561 87



  พื้นที่ด�ำเนินกำร

	 	 	 อาสาสมัครสาธารณสุข	ทั้ง	6	ต�าบลอ�าเภอท่าหลวง	จังหวัด

ลพบุรี	

  กลุ่มเป้ำหมำย

	 	 	 อาสาสมัครสาธารณสุข	ทั้ง	6	ต�าบลอ�าเภอท่าหลวง	จังหวัด

ลพบุรี

  กำรด�ำเนินกิจกรรม

	 	 	 1.	 จัดประชุม.อาสาสมัครสาธารณสุข	ทั้ง	6	ต�าบล	อ�าเภอ

ท่าหลวง	จงัหวดัลพบรุ	ีเพือ่หาแนวทาง/มาตรการในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

	 	 	 2.	 เก็บข้อมูลการสวมหมวกนิรภัย	ก่อน/หลังด�าเนินการ

	 	 	 3.	 มกีารขบัเคลือ่น	โดยมกีจิกรรมเพือ่หาแนวทางแก้ไขปัญหา

ที่ส�าคัญ	

	 	 	 4.	 การจัดท�าข้อมูล/ประเมินผลการป้องกันและลดอบัุตเิหตุ

ทางถนนในพื้นที่มีการเก็บข้อมูลน�าข้อมูล

มาวิเคราะห์

  1.2 โครงกำรอำสำสมคัรสำธำรณสุขต้นแบบ 6 ต�ำบล เพือ่ควำม

ปลอดภัยทำงถนน	 ประกอบด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขต�าบลท่าหลวง	

อาสาสมัครสาธารณสุขต�าบลแก่งผักกูดอาสาสมัครสาธารณสุขต�าบลหัวล�า	

อาสาสมคัรสาธารณสขุต�าบลหนองผกัแว่น	อาสาสมคัรสาธารณสขุต�าบลซบัจ�าปา 

อาสาสมัครสาธารณสุขต�าบลทะเลวังวัด	

  เป้ำหมำย

	 	 	 อาสาสมัครสาธารณสุขต้นแบบ	6	ต�าบลเพื่อความปลอดภัย

ทางถนนประกอบด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขต�าบลท่าหลวง	 อาสาสมัคร

สาธารณสุขต�าบลแก่งผักกูด	อาสาสมัครสาธารณสุขต�าบลหัวล�า	อาสาสมัคร

สาธารณสขุต�าบลหนองผกัแว่น	อาสาสมคัรสาธารณสขุต�าบลซับจ�าปา	อาสาสมัคร

สาธารณสุขต�าบลทะเลวังวัด	อ�าเภอท่าหลวง	จังหวัดลพบุรี

  วัตถุประสงค์ของโครงกำร

	 	 	 1.	 เกดิการขบัเคลือ่นการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมความปลอดภยั

ทางถนนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขต้นแบบ	 ท้ัง	 6	 ต�าบล	 อ�าเภอท่าหลวง	

จังหวัดลพบุรี

	 	 	 2.	 อาสาสมัครสาธารณสุข	 ท้ัง	 6	 ต�าบล	 อ�าเภอท่าหลวง	

จังหวัดลพบุรี	มีการสวมหมวกนิรภัย	100%

	 	 	 3.	 เกดิอาสาสมคัรสาธารณสขุต้นแบบปลอดภยัทางถนน

ในอ�าเภอท่าหลวง	จังหวัดลพบุรี

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 25618888



  ประโยชน์ที่คำดจะได้รับ/ตัวชี้วัด

	 	 	 1.	 เกดิการขบัเคลือ่นการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมความปลอดภยั

ทางถนน	อาสาสมัครสาธารณสุข	ทั้ง	6	ต�าบล	อ�าเภอท่าหลวง	จังหวัดลพบุรี	

	 	 	 2.	 อาสาสมัครสาธารณสุข	 ทั้ง	 6	 ต�าบล.	 มีการสวมหมวก

นิรภัย	100%

	 	 	 3.	 เกิดต้นแบบความปลอดภัยทางถนนในชุมชนอ�าเภอ

ท่าหลวง	จังหวัดลพบุรี

  1.3 โครงกำรหนูน้อยต้นแบบควำมปลอดภัยทำงถนน 

6 ต�ำบล	ประกอบด้วย	ศูนย์เด็กเล็กต�าบลท่าหลวง	ศูนย์เด็กเล็ก

ต�าบลแก่งผกักูด	ศนูย์เดก็เลก็ต�าบลหนองผกัแว่น	ศนูย์เดก็เลก็

ต�าบลซับจ�าปา	ศูนย์เด็กเล็กต�าบลหวัล�า	ศนูย์เดก็เลก็

เทศบาลท่าหลวง

 

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2561 89



  1.4 มำตรกำรองค์กรด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน 

ทั้ง 11 แห่ง อ�ำเภอท่ำหลวง	ประกอบด้วย

-	องค์การบริหารส่วนต�าบล	4	แห่ง

-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2	แห่ง

-	เทศบาล	1	แห่ง

-	หมวดการทาง	1	แห่ง	

-	โรงพยาบาลท่าหลวง	1	แห่ง

-	โรงงานน�้าตาล	1	แห่ง

-	โรงเรียนมัธยม	1	แห่ง

	 	 มีการเก็บข้อมูลบุคลากรในหน่วยงานแต่ละแห่ง	

ด้านความปลอดภัยทางถนน	 เน้นการสวมหมวกนิรภัย/

คาดเข็มขัดนิรภัย

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 25619090



ผลการประเมินการด�าเนินงาน 

ในภาพอ�าเภอท่าหลวง ทั้ง 4 โครงการ

77.6%
หลัง

40.6%
กอน

สวมหมวกกันน็อค รอบบาย กอน - หลัง ดำเนินการ

75.8%
หลัง

42%
กอน

สวมหมวกกันน็อค รอบเชา กอน - หลัง ดำเนินการ

77.6%
หลัง

40.6%
กอน

สวมหมวกกันน็อค รอบบาย กอน - หลัง ดำเนินการ

75.8%
หลัง

42%
กอน

สวมหมวกกันน็อค รอบเชา กอน - หลัง ดำเนินการ

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2561 91



 2.  รถ	จากการประชมุจากการประชมุ	ศนูย์ปฏบิตักิารความปลอดภยัทางถนนระดบัท้องถิน่ทัง้	6	แห่ง	อย่างต่อเนือ่ง 

มกีารเชือ่มเครอืข่ายสหสาขาวชิาชพี	โดยต�ารวจได้มกีารกวดขนัรถรถทางการเกษตร	รถมอเตอร์ไซด์ให้ถกูต้องตามกฎหมาย	

เพื่อความปลอดภัยทางถนน

 

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 25619292



 3.  ถนน และสิ่งแวดล้อม	โดยหน่วยงานเจ้าภาพถนนหลักคือ	ทางหลวงชนบท	แขวงการทาง	องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด	 โดยเป็นเวทีที่มีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลถนนระหว่างชุมชนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด	

ทางหลวงชนบท	แขวงการทาง	องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	เพื่อเกิดการแก้ไขที่ชัดเจนในอ�าเภอท่าหลวง

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2561 93



ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 25619494



ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2561 95



กิจกรรมด่ำนชุมชนในช่วงเทศกำลปีใหม่/สงกรำนต์

ให้คนในชุมชนยืมหมวกจากด่านชุมชนขึ้นถนนเส้นหลักเพื่อความปลอดภัย

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 25619696



กิจกรรมด่ำนชุมชนในอ�ำเภอท่ำหลวง

  ด�าเนนิการการทาสแีผงกนัถนนและติดล้อรถยนต์ทาสีเพ่ิมการมองเห็นและลดแรงกระแทรกหลงัเกดิการชนโดยรบับรจิาคยางรถยนต์จากคนในพืน้ที่ 

และการขีดสีตีเส้นจราจรและซ่อมแซมไฟกระพริบเตือนจากทางหลวงชนบท	ตัดต้นไม้และหญ้าข้างทางที่บดบังทัศนะวิสัยโดยชุมชนในพื้นที่

 

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2561 97



กำรสอบสวนอบุตัเิหตเุสยีชีวติโดยทมีสอบสวนอบัุตเิหตุ

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 25619898



น�ำผลกำรสอบสวนมำวิเครำะห์
ผลกำรสอบสวน	อุบัติเหตุเสียชีวิตจากการถูกบดบังทัศนะวิสัยสี่แยกเส้นรอง

ชมุชนด�ำเนนิกำร	ชมุชนมาตดัหญ้า/ต้นไม้ข้างทางเพือ่เพิม่ทศันะวสิยัการมองเหน็

สี่แยกข้างทาง

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2561 99



จุดเด่นในกำรจัดกำร

	 	 	 	 	 	 	 	 	 จัดเวทีประชุม	 คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับ 

	 	 	 	 	 	 	 	 อ�าเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับต�าบล	 อย่างต่อเนื่อง	 โดยคืนข้อมูลอุบัติเหตุจราจร/ 

	 	 	 	 	 	 	 	 การเสียชีวิต/จุดบริเวณที่อุบัติเหตถ(ความถี่/ความรุนแรง)	 และผลลัพธ์หลังแก้ไขจุดเส่ียงให้ระดับอ�าเภอ 

	 	 	 	 	 	 	 	 และระดับต�าบล

          

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			ประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้านถนน	เช่น	หมวดการทาง	ทางหลวงชนบท	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 เข้าร่วมประชุมทั้งระดับอ�าเภอ	และระดับต�าบล

	 	 	 	 	 	 	 	 	 เกิดนวตักรรมชมุชนเริม่มบีทบาทในการป้องกัน/ลดอบุตัเิหตจุราจรโดยผ่านการประชมุศนูย์ปฏบิตัิ 

	 	 	 	 	 	 	 	 การความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่น	(ศปถ.	ท้องถิ่น)	เช่น	การแก้ไขจุดเสี่ยง	โครงการหมู่บ้านต้นแบบ 

	 	 	 	 	 	 	 	 ความปลอดภัยทางถนน	โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขต้นแบบ	6	ต�าบล	หนูน้อยต้นแบบความปลอดภัย 

	 	 	 	 	 	 	 	 ทางถนนทั้ง	 6	 ต�าบล	 จัดท�าด่านชุมชนทั้ง	 6	 ต�าบล	 การจัดท�ามาตรการองค์กรใน	 โรงพยาบาล	 โรงงาน	 

	 	 	 	 	 	 	 	 โรงเรียน	องค์การบริหารส่วนต�าบล	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 จัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	เก็บรายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนทุกครั้ง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	สอบสวนเชิงลึกทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิต

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	คืนข้อมูลสู่การประชาคมและกรรมการ

1.

3.

2.
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	 สนับสนุนให้ผู้น�าชุมชนมีบทบาทในการเสนอข้อคิดเห็น/แนวทาง/แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร

	 	 	 	 	 เช่ือมข้อมูล/บทบาทการท�างานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน 

	 	 	 	 ระดับอ�าเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่น

	 ในการสอบสวนอบุติัเหตุจราจรทีเ่สียชวีติเน้นการลงพืน้ทีจ่รงิในสอบสวนการแก้ไขปัญหาอบัุตเิหตุ

จราจร	โดยการลงพื้นที่ของระดับอ�าเภอและระดับต�าบล

5.

7.
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   โปรแกรม บันทึก การกระท�าความผิดจับ ว่ากล่าว สายตรวจ/สายสืบ

โดย ศูนย์ควบคุมความเร็วและกวดขันวินัยจราจร

สถานีต�ารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก

	 ศูนย์ควบคุมความเร็วและกวดขันวินัยจราจร	 สถานีต�ารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก	 ได้ด�าเนินการจัดท�าแอพลิเคชั่นบันทึกการตรวจพบการกระท�าความผิด	

พรบ.จราจรทางบก	เพื่อเป็นการแก้ปัญหาผู้กระท�าผิดกฎจราจร	ซึ่งใช้งบประมาณในการด�าเนินการประมาณ	80,000	บาท	โดยสามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ 

ซึ่งจะบันทึกข้อมูลผู้กระท�าผิด	ทั้งนี้	ในครั้งแรกของการกระท�าผิดจะให้ใบเตือนพร้อมทั้งถ่ายรูปผู้กระท�าความผิดรวมถึงบันทึกทะเบียนรถ	เพื่อฐานข้อมูล	ซึ่งจะ

ท�าให้สามารถตรวจสอบประวัติการกระท�าความผิด	ถ้าหากมีการกระท�าผิดอีกจะให้ใบสั่งเพื่อให้ไปช�าระค่าปรับ
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นวัตกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกสู่ความเป็นเลิศ ส�านักงานขนส่งจังหวัดตาก

1.  โดรน 2in1
		 อุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถวิ่งได้เหมือนรถบังคับวิทยุและสามารถบินได้	 ใช้ส�าหรับตรวจใต้ท้องรถ
และสามารถบนิข้ึนเพือ่ตรวจบนหลงัคารถได้โดยใช้กล้องทีต่ดิกบัโดรน	นอกจากนีย้งัสามารถส่งภาพ
ไปยังสมาร์ทโฟนและถ่ายภาพเพื่อน�าไปใช้ในการตรวจสภาพรถอย่างละเอียดได้

2.  รถบังคับ
	 อุปกรณ์นีเ้ป็นรถบังคับตดิกล้อง	ใช้ส�าหรับตรวจใต้ท้องรถ	โดยทีร่ถบงัคบั
จะมีกล้องติดอยู่และจะส่งภาพไปยังสมาร์ทโฟนและถ่ายภาพได้

3.  Mexi Scan 
	 อปุกรณ์ชิน้นีเ้ป็นอปุกรณ์ทีใ่ช้ส�าหรบัตรวจเชค็ว่ารถคนัดงักล่าวมปัีญหาส่วนใดบ้าง	โดยจะแสดง
เป็นรหสัของปัญหานัน้ๆ	เช่น	รหสั	P0068	ตามมาตรฐานทีก่�าหนดกจ็ะหมายถงึ	อณุหภมูนิ�า้มนัเชือ้เพลงิ
สูงเกินไป	เป็นต้น

โดย ส�านักงานขนส่งจังหวัดตาก
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4.  Drive bot
	 ท�าหน้าที่เหมือนกับ	Mexi	scan	แต่สามารถแสดงข้อผิดพลาด
บนจอโทรทัศน์และสมาร์ทโฟนได้

5.  กล้องงู (Snake Camera)	คือ	กล้องที่สามารถเข้าไปยัง
จุดเล็กๆ	ที่ตามองไม่เห็นหรือเห็นได้ล�าบาก
แบ่งเป็น	2	แบบ	คือ
	 5.1	แสดงผลผ่านจอสมาร์ทโฟน
 

	 5.2	แสดงผลผ่านนาฬิกาข้อมือ

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
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6.  Smart Lens
	 เลนส์ส�าหรบัใช้ร่วมกบัสมาร์ทโฟน	เพือ่ให้สามารถมองเห็นลายละเอยีด
เล็กๆ	ของรถที่เข้ารับการตรวจสภาพได้

7.  เครื่องป้องกันกำรหลับใน
	 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส�าหรับติดที่หู	เมื่อมีการก้มศีรษะหรือหลับใน
จะดังเพื่อเตือนให้ผู้ขับรถมีสติอยู่ตลอดเวลา
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	 กรมทางหลวงชนบทได้ร่วมกับ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 มหาวิทยาลัยนเรศวร	

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์	และจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	จดัท�าคูม่อืการตรวจสอบ

และยกระดบัความปลอดภยังานทางส�าหรบักรมทางหลวงชนบท	ส�าหรบัใช้เป็น

แนวทางในการด�าเนินงานด้านการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางในทุก

กิจกรรมการด�าเนินงาน	ซึ่งได้แก่	ขั้นตอนการออกแบบ	ขั้นตอนการก่อสร้าง	

และถนนที่เปิดใช้บริการแล้ว	 เพื่อให้การด�าเนินงานด้านความปลอดภัย

ของกรมทางหลวงชนบทเป็นไปตามหลกัวชิาการและมาตรฐานสากล	ซึง่คูม่อื

ดังกล่าวประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด	4	เล่ม	ดังนี้	

เล่มที่	1	 :	คู่มือหลักการด้านความปลอดภัยงานทาง	

เล่มที่	2	 :	คู่มือการตรวจสอบและยกระดับความปลอดภัยงานทางส�าหรับ 

	 	 	 ขั้นตอนการออกแบบ	

เล่มที่	3	 :	คู่มือการตรวจสอบและยกระดับความปลอดภัยงานทางส�าหรับ 

	 	 	 ขั้นตอนการก่อสร้าง	

เล่มที่	4	 :	คูม่อืการตรวจสอบและยกระดบัความปลอดภยังานทางส�าหรับถนน 

   ที่เปิดให้บริการแล้ว

 

การจัดท�าคู่มือตรวจสอบความปลอดภัยงานทางของกรมทางหลวงชนบท

รูปคู่มือกำรตรวจสอบและยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยงำนทำง

ส�ำหรับกรมทำงหลวงชนบท

6.
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1784 1784

	 ส�านักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทางและ

หน่วยงานในส่วนภูมภิาค	ได้น�าคูม่อืดงักล่าวมาใช้เป็นแนวทาง

ในการตรวจสอบความปลอดภัยโครงการที่อยู่ในข้ันตอน

การออกแบบ	โครงการทีอ่ยูร่ะหว่างขัน้ตอนการก่อสร้าง	และ

โครงการที่เปิดให้บริการแล้ว	 ซึ่งได้เริ่มด�าเนินการปรับปรุง

ความปลอดภัยจดุทีว่เิคราะห์ว่ามคีวามเสีย่ง	ตัง้แต่ไตรมาสที่	

1	ถงึ	4	ของปีงบประมาณ	พ.ศ.2561	จ�านวนทัง้หมด	463	จดุ 

โดยได้ระบปุระเดน็ความเสีย่งและก�าหนดแนวทางการปรบัปรงุ

ความปลอดภัยตามค�าแนะน�าในคู่มือฯ	 ซึ่งภายหลังจากการ

ปรับปรุงความปลอดภัยแล้ว	 พบว่าจ�านวนและความรุนแรง

ของอุบัติเหตุลดลงอย่างมาก
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ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Audit System, RSAS)

รูปหน้ำจอแสดงผล RSAS

		 กรมทางหลวงชนบทได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ

ความปลอดภยังานทาง	(Road	Safety	Audit	System,	RSAS)	เพือ่ระบจุดุเสีย่ง

ตามแนวทางของ	iRAP	(International	Road	Assessment	Programme)	

ประกอบด้วยการส�ารวจถนนและการเกบ็รวบรวมข้อมลู	โดยมุง่เน้นท่ีลกัษณะ

ทางกายภาพของถนนถึง	43	ปัจจัย	เช่น	รูปแบบทางแยก	จ�านวนช่องจราจร	

ความชัดเจนของเส้นจราจรและอันตรายจากบริเวณข้างทาง	 ซ่ึงจะสามารถ

ประเมินโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของอุบัติเหตุ	 โดยการจัดระดับ

คะแนนของ	iRAP	(iRAP	Star	Rating)	จะมีการประเมินด้วยดาว	5	ระดับ	

ซึ่งระดับ	5	ดาว	เป็นถนนที่ปลอดภัยสูงสุด	และระดับ	1	ดาว	เป็นถนนที่ควร

ปรบัปรงุเร่งด่วน	ซ่ึงทางองค์การอนามยัโลก	(WHO)	ได้แนะน�าให้ประเทศไทย

ประเมินความปลอดภัยตามแนวทางมาตรฐานของ	iRAP
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	 นอกจากนี	้ระบบ	RSAS	ยงัสามารถช่วยออกแบบเบือ้งต้นในการติดต้ังอปุกรณ์อ�านวยความปลอดภยั	เพ่ือเพิม่ความปลอดภยัในระยะเร่งด่วน	และสามารถ

แนะน�าการปรับลักษณะทางเรขาคณิตของถนนเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวได้อีกด้วย

รูปตัวอย่ำงแบบแนะน�ำกำรปรับปรุงระยะเร่งด่วน รูปตัวอย่ำงแบบแนะน�ำกำรปรับปรุงระยะยำว
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กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน	

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3/12	ถนนอู่ทองนอก	แขวงดุสิต	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	10300

โทรศัพท์	0-2637-3713	โทรสาร	0-243-5048

นายชยพล		 ธิติศักดิ์	 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายชัยณรงค์	 วาสนะสมสิทธิ์	 รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายเชษฐา		 โมสิกรัตน์	 รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางจุรีรัตน์		 เทพอาสน์	 รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายจุมพฏ		 วรรณฉัตรสิริ	 ผู้อ�านวยการกองบูรณการความปลอดภัยทางถนน

นางศิริบูรณ์	 สุขพัฒน์ธี	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ

นางสาวณัฐชยา	 ผิวเงิน	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายกษริน		 ตริณตระกูล	 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม	มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	พ.ศ.	2537

ห้ามคัดลอด	จัดพิมพ์	หรือท�าซ�้า	ก่อนได้รับอนุญาต

จากส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จัดพิมพ์โดย

พิมพ์ที่

ที่ปรึกษำ

คณะผู้จัดท�ำ

คณะผู้จัดท�ำ

รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2561 

พิมพ์ครั้งที่	1

จ�านวน	5,000	เล่ม

ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
รำยงำนประชำชน ประจ�ำปี 2561110110
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กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กระทรวงมหำดไทย
3/12 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM)

Ministry of Interior, The Royal Thai Government 
3/12 U-Thonk Nok Rd, Dusit, Bangkok, 10300, Thailand


